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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 ليغطي معظم معايري مركز قياس لإلختبار العام للمعلمني و املعلماتمت إعداد هذا امللخص 
 سؤال يف عدة جماالت تربوية و لغوية و كمية 11االختبار عبارة عن 

 الرجاء الرتكيز على اجلانب الرتبوي بقوة فمعظم االختبار سيكون تربوي
 

 .خيارات  3ة ستكون على هيئة اختيار من متعدد سؤال و مجيع األسئل
 

 هذه امللزمة أعدت للجميع جماًنا و ال أحلل وال أبيح األستفادة منها مادًيا
 
 

 : تذكر 
 املطلوب فيه النجاحبقدر ما تركز جمهودك يف موضوع ما سيكون باستطاعتك حتقق 

 
 :تذكر 

ن تكون قوًيا مبعلوماتك طموًحا مثابًرا إلجتياز أن اختبار الكفايات عقبًة وضعت أمامك البد أ
 هدفك متوكًلا على اهلل يف مجيع أمورك

 
 .ليس األجتياز هو هدفنا بل الدرجات العليا اليت ترضي طموحنا 

 
 
 

 نبض
  



 

 التعلم
 , عملية غري مرئية ميكن اإلستدالل عليها من التغريات احلادثة يف سلوك املتعلمني:  التعلم

 .ض التعلم ب أنه تغري يف السلوك وقد عرف البع
 :أنواع السلوك اليت حتدث من التعلم 

 .( ويندرج حتته كل ما يشتمل التذكر والتعرف) معريف 

 التشكيل, التضحية , التميز , اإلبداع , ويندرج حتته كل ما يرتبط بالعمليات العقلية املباشرة التفكري ) عقلي 

) 

 ( احلركيةويشمل ما يتعلق باملهارات ) حركي 

 (االنتقام, العداوة , ويشمل أنواع السلوك اليت تظهر يف صورة انفعاالت نفسية , احلب ) انفعالي 

, التعاون , التقدير   , االحرتام, ويشمل أنواع السلوك اليت تظهر يف صورة عادات اجتماعية ) اجتماعي 
 ( احملافظة, االلتزام 

 شروط التعلم اجليد 
 اإلستمرار,    لدافعية    ا,     النضج      

 
 ,الالزمة حلدوث التعلم ( العقلية أو اجلسمية أو االنفعالية ) توفر القدرات الطبيعية :  يقصد بالنضج

 .وجود مثري أو دافع أو حافز أو غرض للتعلم لدى املتعلم  : يقصد بالدافعية
 :الدافعية قد تأخذ أشكاال متنوعة منها 

 الثواب و العقاب 

 ,يعترب النجاح دافعًا قويا للتعلم لدى التالميذ : والفشل النجاح 

 األهداف التعليمية 

 .النشاط الذي يقوم به املتعلم لتحقيق التعلم :  يقصد باملمارسة
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 ,الدافعية للتعلم 
السلوك الدافع عملية داخلية توجه نشاط الفرد حنو هدف يف بيئته , فهي حالة داخلية حترك : مفهوم الدافعية

وتوجهه , وإن أي نشاط يقوم به الفرد ال يبدأ أو ال يستمر دون وجود دافع , وليس من الثابت أن جند كل املتعلمني 
 .مدفوعني بدرجة عالية أو متساوية( الطالب ) 

 
 : أنواع الدافعية

 .ويطلق عليها الفطرية أو الوراثية: الدوافع األولية ( أ 

 .ق عليها الدوافع املكتسبة أو االجتماعية أو املتعلمةويطل: الدوافع الثانوية ( ب 
 ,الثواب و العقاب و عالقتهما بالدافعية 

يعرف الثواب أو املكافأة بأنه كل ما ميكن أن يعمل على إجياد الشعور بالرضا واالرتياح عند املتعلم سواء كان ذلك 
العقاب فهو كل ما يؤدي إىل الشعور بعدم الرضا أما . بالتشجيع العاطفي أو التشجيع اللفظي أو التشجيع املادي

 .وعدم االرتياح كأن يقوم املعلم أو الوالدان بالتأنيب والزجر والقسوة أو احلرمان

 : أثر الدافعية على التحصيل الدراسي

جند أن بعض املتعلمني قد يتميزون بتحصيل دراسي عال رغم أن قدراتهم الفعلية قد تكون منخفضة, وعلى 
 .من ذلك جند بعض املتعلمني من ذوي الذكاء املرتفع وقد يكون حتصيلهم الدراسي منخفضًاالعكس 

لذلك جند أن التحصيل الدراسي يرجع إىل عوامل منها , ارتفاع أو اخنفاض الدافعية حنو التحصيل حيث يوجد 
 .(األداء)ارتباط وعالقة قوية بني الدافع للتحصيل و اإلجناز 

 ,الدافعية دور املعلم يف إثارة 
 : وظائف الدوافع يف عملية التعلم

تضع الدوافع أمام الفرد أهدافًا معينة يسعى وينشط لتحقيقها بناًء على وضوح اهلدف وحيويته والغرض  (1
 .منه

فالتعلم حيدث عن طريق النشاط الذي يقوم به الطالب, وحيدث هذا . متد السلوك بالطاقة وتثري النشاط (2
 .ويزداد ذلك النشاط بزيادة الدافع (حاجة تسعى إىل اإلشباع)افع النشاط عند ظهور د

 تساعد على حتديد أوجه النشاط املطلوب لكي يتم التعلم, فالدوافع جتعل الفرد يستجيب لبعض املواقف (3
 

 

 : دور املعلم يف إثارة الدافعية للتعلم

قبل املعلمني ذو أهمية يف إجناح العملية وميوهلم واجتاهاتهم من ( الطالب)إن االهتمام بدوافع املتعلمني 
لذلك ميكن . فالدوافع تنشط السلوك حنو حتقيق هدف معني كما ذكر(. وهنا تظهر كفاءة املعلم)التعليمية, 



 

وإن . للمعلم توجيه هذا النشاط حنو أداءات أفضل والعمل على استمراريته وتنوعه يف مواقف التعلم املختلفة
بأداء مهام ال تتناسب مع قدراته وإمكانياته الشك إنه يؤدي إىل التعثر واإلحباط حنو  دفع املتعلم إىل القيام

التعلم ومن ثم االستمرار يف الدراسة وال ينسى املعلم الفروق الفردية ودورها يف اجناح اإلجناز يف التعلم حيث 
 .أن الطالب خيتلفون من حيث القدرات واالستعدادات

 ,أسباب اخنفاض الداعية 
 : رجع اخنفاض الدافعية حنو الدراسة إىل عدة أسباب منهاي

 : ويتمثل ذلك يف عدة نقاط: االستجابة لسلوك الوالدين  (1

 .توقعات الوالدين املرتفعة أو املنخفضة جدًا -أ

 .عدم االهتمام من الوالدين -ب

 .عون منهم الطاعةالتسيب , ال يضع اآلباء املتسيبون يف الرتبية حدودًا ألطفاهلم , وال يتوق -ج

 .الصراعات األسرية أو الزوجية احلادة -دـ

 .النبذ و النقد املتكرر -و

 .احلماية الزائدة -ز

 .تدني تقدير الذات (2

 .اجلو املدرسي غري املناسب (3

 مشكالت النمو (4
 االساليب االرشادية لرفع الدافعية عند الطالب

 .افأة املادية واملعنويةالتعزيز اإلجيابي الفوري مثل تقديم املك -1 .

 .من ذوي التحصيل الدراسي املرتفع( قدوة)توجيه انتباه الطالب منخفض الدافعية إىل مالحظة مناذج  -2

 .مساعدة الطالب يف أن يدرك أن يف استطاعته النجاح مبا ميلكه من قدرات وإبداعات -3

 .راك أهمية التعلم كوسيلة للتقدم واالرتقاءتنمية ورعاية قدرات الطالب العقلية, مع السعي إىل زيادة إد -4

 .ضبط املثريات واستثمار املواقف وذلك بتهيئة املكان املناسب للطالب وإبعاده عن مشتتات االنتباه -5

 .إثراء املادة الدراسية بفاعلية وتوفري الوسائل واألنشطة املساعدة على ذلك -6

 .تنمية وعي الطالب بأهمية التعلم -7

 .أهمية النجاح يف سعاة الفرد وفق االستجابات اإلجيابيةإبراز  -8

 .تنمية اإلبداعات وتشجيع املواهب -9

 .إجياد حلول تربوية ملشكالت الطالب النفسية والصحية واألسرية -10

 .تنمية البيئة الصفية بشكل إجيابي -11

 .إظهار املدرسة باملظهر الالئق أمام الطالب من قبل األسرة -12

 .اة الفروق الفردية بني املتعلمني عند التعامل معهم من قبل املعلمني واآلباءمراع -13



 

 :التغذية الراجعة 
املعلومات اليت تعطى الفرد بعد إجابته وتزود الطالب مبستوى أدائه :تعرف التغذية الراجعة بأنها

اكتشاف  الفعلي للتغذية الراجعة أهمية يف استثارة دافعية املتعلم من خالل مساعدته على
  االستجابات الصحيحة فيثبتها وحذف االستجابات اخلاطئة

 :أهمية التغذية الراجعة يف املواقف الصفية على النحو التالي  

 .املتعلم بنتيجة عمله , سواء أكانت صحيحة أم خاطئة  إعالمـ تعمل التغذية الراجعة على  8     
يقتنع بأن ما حصل عليه من نتيجة ة , والسبب يف خطئها جيعله ـ إن معرفة املتعلم بأن إجاباته كانت خاطئ 2    

  , كان هو املسؤول عنها
 .التعلم  على االستمرار يف عملية وتشجعهقدرات املتعلم ,  تعززـ التغذية الراجعة  4    

ه بني ـ إن تصحيح إجابة املتعلم اخلطأ من شأنها أن تضعف االرتباطات اخلاطئة اليت تكونت يف ذاكرت 3    
 .األسئلة واإلجابة اخلاطئة 

 .عملية التعلم , وتزيد من مستوى دافعية التعلم  تنشطـ استخدام التغذية الراجعة من شأنها أن  5   
 .ـ توضح التغذية الراجعة للمتعلم أين يقف من اهلدف املرغوب فيه , وما الزمن الذي حيتاج إليه لتحقيقه  6   
صفه , واليت مل حيققوها بعد ,    ن هو من األهداف السلوكية اليت حققها غريه من طالبـ كما ُتبني للمتعلم أي 7  

 .وعليه فقد تكون هذه العملية مبثابة تقويم ذاتي للمعلم , وأسلوبه يف التعليم 
 :خصائص التغذية الراجعة 

 :يفرتض الرتبويون وعلماء النفس أن للتغذية الراجعة ثالث خصائص هي         
حيث يرى أن إشعار الطالب بصحة استجابته يعززه , ويزيد احتمال تكرار   :ـ اخلاصية التعزيزية  8   

 . االستجابة الصحيحة فيما بعد
 . حيث تسهم التغذية الراجعة يف إثارة دافعية املتعلم للتعلم واإلجناز , واألداء املتقن : ـ اخلاصية الدافعية 2 

 :ـ اخلاصية املوجهة  4 

مل هذه اخلاصية على توجيه الفرد حنو أدائه , فتبني له األداء املتقن فيثبته , واألداء غري املتقن تع      
 فيحذفه ,

 : أنواع التغذية الراجعة
فهي تشري إىل مصدر املعلومات اليت تتوافر للمتعلم  : ( داخلية ـ خارجية) ـ تغذية راجعة حسب املصدر  1    

  فمصدر هذه املعلومات إما أن يكون داخليا , وإما أن يكون خارجيا ,. حول طبيعة أدائه ملهارة ما 
 : ( فورية ـ مؤجلة) ـ التغذية الراجعة حسب زمن تقدميها  2
  ( لفظية ـ مكتوبة) ـالتغذية الراجعة حسب شكل معلوماتها  3 

 ( متالزمة ـ نهائية) ـ التغذية الراجعة حسب التزامن مع االستجابة  4   



 

 :غذية الراجعة اإلجيابية , أو السلبية ـ الت 5  

هي املعلومات اليت يتلقاها املتعلم حول إجابته الصحيحة , وهي تزيد من : التغذية الراجعة اإلجيابية       
 .عملية اسرتجاعه خلربته يف املواقف األخرى 

اطئة , مما يؤدي إىل حتصيل تلقي املتعلم ملعلومات حول استجابته اخل: والتغذية الراجعة السلبية تعين      
 .دراسي أفضل 

  ( صرحية   صرحية ـ غري) ـ التغذية الراجعة املعتمدة على احملاوالت املتعددة  6  

     : شروط التغذية الراجعة
 .ـ جيب أن تتصف التغذية الراجعة بالدوام واالستمرارية  8

 .ـ جيب أن تتم التغذية الراجعة يف ضوء أهداف حمددة  2  
 .ـ يتطلب تفسري نتائج التغذية الراجعة فهما عميقا , وحتليال علميا دقيقا  4  

ـ جيب أن تتصف عملية التغذية الراجعة بالشمولية , حبيث تشمل مجيع عناصر العملية التعليمية  3   
 .التعلمية , ومجيع املعلمني على اختالف مستوياتهم التحصيلية والعقلية والعمرية 

 .ستخدم يف عملية التغذية الراجعة األدوات الالزمة بصورة دقيقة ـ جيب أن ُي 5  
 

  



 

 
 

 التطبيقات الرتبوية املرحلة االبتدائية 

 
 اجلسميالنمو 

 

يكون النمو اجلسمي بطيئًا يف هذه املرحلة مقارنة مبرحلة ما  -
 .قبل املدرسة

إىل 88715حبيث يرتاوح مابني , يزداد الطول يف هذه املرحلة -
 .سم84518

 .تكون القوى العضلية يف هذه املرحلة ضعيفة بصفة عامة  -

يزداد منو الغدد التناسلية يف نهاية املرحلة استعدادا للدخول يف  -
 .مرحلة البلوغ واملراهقة

 

 
 النمو احلركي

 

تتزايد السيطرة على كافة احلركات نتيجة ازدياد منو  -
 .العضالت الكبرية و الصغرية

ويصبح اكتساب املهارات , ت احلركةتتزايد معدال . -
 .الالزمة ملختلف األلعاب سريعا

 .تزايد معدالت التآزر احلركي بني العينني واليدين -

, مييل الذكور إىل ألعاب املغامرات و االكتشافات  -
بينما متيل اإلناث إىل األعمال املنزلية واألشغال 

 .اليدوية واألنشطة اجلمالية املختلفة

لب يف هذه املرحلة دائم احلركة و التنقل يكون الطا -
وقد يرجع ذلك إىل دواعي استكشاف , بشكل عام

وال يظهر على الطالب يف هذه املرحلة , الوسط احمليط
 . التعب بسرعة

 

ستغالل هذه املرحلة يف التدريب على املهارات ا
 . احلركية

االهتمام بالتعليم عن طريق املمارسة   •
  . والتطبيق

يع على تنويع نشاطهم احلركي التشج  •
  . وتوجيهه إىل ما يفيد

التدريب على احلرف واألعمال املنزلية وخدمة   •
 . أنفسهم

 التدريب على بعض األلعاب الرياضية املنّظمة  •

. 

 النمو احلسي

 

 .يتفوق طالب هذه املرحلة من حيث حساسية حاسة اللمس -

 .لى اإلدراك السمعييتمتع الطالب يف هذه املرحلة بالقدرة ع  -

% 18فحوالي, تتصف حاسة اإلبصار يف هذه املرحلة بعدم االكتمال  -
 .من الطالب

منهم %  28وحوالي , يف هذه املرحلة مصابون بطول النظر -
 .الذي تزداد نسبته بعد سن السابعة, مصابون بقصر النظر

 بالشكل, يزداد ارتقاء اإلحساس يف مجيع حواس الطالب بصفة عامة -
وعن كيفية إشباع , الذي ميده بكم ضخم من املعلومات عن بيئته

 .وذلك بصورة تؤثر بدرجة ملموسة يف منو شخصيته, حاجاته

يعترب العلم كفيلم متحرك ناطق أمام الطفل   •
, ولذلك جيب أن يراعى فيما يقّدم للطفل أن 

 .  يكون واقعيًا يسهل تصوُّره

 . ألهميتها أهمية الوسائل السمعية والبصرية  •

أهمية النماذج اجملسمة اليت تتيح للطفل   •
  . فرصة اإلدراك البصري واللمسي

رعاية النمو احلسي للطفل , والعناية   •
 . باملهارات اليدوية أيضًا

 خصائص النمو لدى الطالب



 

 النمو العقلي

يعد الذكاء القدرة العقلية العامة اليت تعتمد عليها كافة : ُالذكاء
كما يعتمد عليها كذلك , وسلوكيًامنا شط الطالب فكريا وانفعاليا 

ومن تنظيم عالقاته , يف تقبله لذاته وتقبله لآلخرين من حوله
 .بنفسه وباآلخرين

االنتباه : كذلك يؤثر الذكاء على العديد من العمليات مثل
واإلدراك و التفكري والتخيل وبالتالي يتأثر حاصل الذكاء بهذه 

 .العمليات

كعامل عام قوامه تكوين عقلي  إىل الذكاء(( جليفورد))وينظر 
 :ثالثي األبعاد يتضمن العناصر التالية

, و التذكر, وتشمل القدرة على التقويم: العمليات العقلية 
 .و التفكري, واإلدراك

 .ودالالت األلفاظ و األشكال و السلوك, ويشمل الرموز: احملتوى 

, ماتو املنظو, و العالقات, و الفئات, وتشمل الوحدات: النواتج 
 .والتحويالت

 

يف ( يَعدُّ تفكريه عملية عقلية)ُوعلى سبيل املثال حني الطالب 
حمتوى لعملية )تصنيف أشكال هندسية كاملثلثات و املربعات

كاًل من املثلثات و املربعات  –حسب الشكل -إىل فئات تضم( التفكري
فهو ميارس عماًل من أعمال , لعملية التصنيف( نواتج)على حدة 

 .الذكاء

 

إىل أن تفكري الطالب يف املرحلة (( ــيهچبيا ))يشري : التفكري .2
االبتدائية من سن ست أو سبع سنوات إىل عشرة أو اثنيت عشرة 

وال يستطيع أن , وسة أمامهمسنة تفكري أعياني يعاجل األشياء املل
 اها إال يف نهاية هذه املرحلةطيتخ

 

, يف هذه املرحلة ومن األشياء العقلية اليت يستطيعها الطالب
تصنيف األشياء يف تسلسل وفق الطول أو الوزن أو 

وكذلك القدرة على إعادة األشياء إىل ما كانت عليه ..…غريهما
يف البداية قبل تغيريها أو تعديلها, كذلك بإمكان الطالب يف هذه 

 .أي يتوصل إىل نتائج معينة من مقدمات تعطى, السن أن يستنتج

 

يل الطالب يف هذه املرحلة إىل اخليال الذي يتجه خت: التخيل .3
وإن كانت الصور البصرية تغلب على الصور , يقوم على صور حسية

أي إن عملية التخيل لدى الطالب تتجه إىل , السمعية و اللمسة
ناحية بداًل من أن حترره من قيود الزمان واملكان كما كان احلال يف 

 .  الطفلأهمية العالقة السليمة بني املعلم و  •

العمل على تنمية وتشجيع املواهب وامليول   •
 .  باالجابة على كل اسئلة األطفال

 . تنمية االبتكار عند األطفال  •

العمل على منو املفاهيم قبل العمل على   •
 . تكديس املعلومات

تدريب األطفال على سلوك النقد والنقد   •
 . الذاتي

منو قدرات  توفري إمكانات التعليم اليت تضمن  •
 .  الطفل

تشجيع الطفل على ان يتعلم من خرباته   •
  . اخلاصة

تنمية حب االستطالع وتوسيع االهتمامات   •
 . العقلية

 اختيار طريقة التدريس املناسبة للصف واملادة  •

. 



 

 .اللعب اإليهامي يف املرحلة السابقة

 

وخاصة يف بداية –تكون قدرة الطالب على االنتباه : االنتباه .4
سواء يف مدة االنتباه أو اقتصاره على موضوع , حمدودة-املرحلة

إذ إن قدرته على التحرر من تأثري املنبهات , واحد لفرتة طويلة
ويتوقف مدى االنتباه على اهتمام , اخلارجية تكون حمدودة

ومدى مالءمته حلاجاته , الطالب باملوضوع الذي يتناوله
 .النفسية

 

, يزداد التذكر لدى كلما الطالب كلما تقدم به العمر: التذكر .5
والطالب يف هذه املرحلة يكون قوي الذاكرة يستطيع أن يتذكر 

أو كما يقال ميكنه أن حيفظ املواد الدراسية عن ظهر , األشياء
 .قلب

 

إىل التذكر ( الصم )غري أن التذكر يتحول من احلفظ اآللي 
املنطقي الذي يقوم على الفهم وإدراك العالقات ويتمشى مع منو 

 .عملييت التفكري واالنتباه

 

وعلى هذا فإنه طبقا خلصائص النمو العقلي لطالب املدرسة 
االبتدائية فإنه يتعني على املعلمني وخمططي املناهج املقدمة 

وإىل احملتوى , لطالب هذه املرحلة أن يهتموا باللجوء إىل األنشطة
الذي يعتمد على حواس الطالب اخلاصة يف بداية مرحلة حياته 

, وأن يتم الرتكيز على مشاهدات الطالب ومالحظاته, االبتدائية
وأن ُيراعي كثرة استخدام الوسائل التعليمية املناسبة هلذه 

 .املرحلة

 

كما ينبغي أن يتم االنتقال يف التدريس من األمثلة امللموسة إىل 
أن تراعي  –أيضًا  –فكار واملفاهيم املعنوية بالتدريج, وينبغي األ

وذلك بتقديم أنشطة , الفروق الفردية بني الطالب يف هذه املرحلة
أو بتقسيم الطالب إىل جمموعات , إضافية تراعي هذه الفروق

 .متجانسة تبعًا لقدراتهم العقلية داخل الفصول

 

 النمو اللغوي

 

 :مراحـــل منو مهارة القراءة .1

 

, لطالب يف الدراسةحيثُ تعد القراءة أحد احملاور اهلامة لتقدم ا
مبعنى أن عجز الطالب عن تعلم القراءة قد يؤدي إىل ضعف 

 



 

 .مستواه يف مجيع املواد الدراسية األخرى

 

جند أنها تبدأ يف سنوات ما قبل , وبالنظر إىل منو عملية القراءة
ويظهر ذلك , املدرسة مبا يسميه علماء الرتبية االستعداد للقراءة

لب بالصور والرسوم اليت توجد يف االستعداد يف اهتمام الطا
ثم تبدأ مرحلة القراءة الفعلية , اجملالت الكتب املصورة و القصص

فيتعلم الطالب اجلملة ثم الكلمة ثم , يف املرحلة االبتدائية
وحياول يف سنوات األوىل إتقان , يقوم بتحليل الكلمة إىل حروف

 .الصامتةاملهارات اليت تساعد على القراءة اجلهرية والقراءة 

 

 :العوامل اليت تؤثر على منو القراءة .2

 

تعتمد على جمموعة , عملية القراءة عملية معقدة مركبة
العوامل احلسية و اجلسمية كالسمع , مثل, متضافرة من العوامل

وعيوب الكالم واضطرابات , والتآزر العضلي العصيب, والبصر
, عالي للطالبوالنمو االنف( الذكاء )الغدد؛ والعوامل العقلية 

باإلضافة إىل العوامل البيئية واالجتماعية كاألسرة واملدرسة 
 .وطرق تعليم القراءة

 

فإنه يتعني على املعلمني مراعاة خصائص ومظاهر , وعلى هذا
سواء من ناحية تناسب , النمو اللغوي لطالب املدرسة االبتدائية

ستواه أو من ناحية تناسبها مع ميوله و م, هذه اللغة مع عمره
ملا لذلك من فائدة يف إمنائه من الناحية اللغوية , التحصيلي

 .وتوسيع جماله اإلدراكي
 

 

 النمو االنفعالي

 

, وحنو اهلدوء االنفعالي, يسري الطالب حنو استقرار االنفعال .1
 . فيصبح أكثر ثباتًا و أقل اندفاعًا

 

كان  يتعلم الطالب التحكم يف انفعاالته وضبط ذاته, بعد أن .2
 . حادا عنيفا يف انفعاالته يف مرحلة الطفولة املبكرة

وميكن القول أن الطالب يف املرحلة تتسع دائرة اتصاله, حيث 
 . يواجه أقرانه من نفس السن, كما يواجه معلميه

وجيد الطالب يف املدرسة السبيل إىل التنفيس عن انفعاالته, بل 
نشاط, كما يبدو يف وحركته داخل إطار منظم وألوان منظمة من ال

تنظيم عالقاته االجتماعية, وتكوين اجتاهاته حنو إقرانه, ثم 

 . دة الطفل يف السيطرة على انفعاالتهمساع  •

مشاعر الطفل حنو نفسه والعامل   فهم وتقبُّل  •
 . احمليط به

دفعه حنو العمل لقدح ميوله حتى ميكن   •
 توجيهها

إشباع حاجاته النفسية , خاصًة احلب ,   •
 .والتقدير , واالنتماء والنجاح

 .  أهمية اهلوايات وتنميتها  •



 

تكتسب هذه االجتاهات شيئا من االنسجام واهلدوء فيما بني 
 . الطالب وإقرانه

 

ومن خالل االستعراض السابق ملختلف مظاهر النمو املميزة لطالب 
 عمله مبا املدرسة االبتدائية, يستطيع املعلم أن يفيد من ذلك يف

حيقق لطالبه النمو اجلسمي واحلسي واحلركي السليم, ومبا 
يتفق مع قدراتهم العقلية وإمكانياتهم اللغوية, ومبا يساعدهم 
على حتقيق االتزان االنفعالي, ويؤدي يف النهاية إىل منو متكامل 

ومتوازن لشخصياتهم , ويهيئهم ملواصلة التعليم يف املراحل 
 . التالية

 

 

 التطبيقات الرتبوية ة و الثانويةاملرحلة املتوسط 

 
اجلسمي النمو 

 واحلركي

ـ يزداد الطول والوزن , ويتحسن املستوى الصحي بصفة عامة  1
ويزداد النضج والتحكم يف القدرات املختلفة ويبلغ النمو  ,

     . سن الرابعة عشرة اجلسمي أقصاه عند الذكور يف

املختلفة قد يظهر عدم التناسق بني أجزاء اجلسم   ـ 2
  . طفرة النمو نتيجة

يؤثر مفهوم البدن على الصحة النفسية للطالب يف هذه   ـ 3
بشكل كبري مما جيعله يهتم باأللعاب الرياضية خاصة  املرحلة

 .أقرانه تلك اليت صاحب شعبية كبرية بني

قد حيدث إقباال على تناول الطعام بشراهة يف   ـ 4
 .املرحلة هذه

حلركي يف هذه املرحلة أكثر توازنًا, مما يصبح التوافق ا  ـ 5
 . للطالب مبمارسة خمتلف ألوان النشاط الرياضي يسمح

إعداد املراهقني للنضج اجلسمي 
اجلسمية اليت تطرأ يف هذه  والتغريات

  . املرحلة

الفردية يف  جتنب املقارنة بني األفراد , فالفروق
  . معدالت النمو تلعب دورا هاما هنا

والقضاء على  لرتبية الصحيةاالهتمام با
 . األمية الصحية

 النمو االجتماعي

يتم يف هذه املرحلة التطبيع االجتماعي الفعلي الذي يؤدي   ـ 8
 . تكون املعايري السلوكية إىل

يف  مييل الطالب إىل االتصال الشخصي ومشاركة األقران  ـ 2
 . األنشطة املختلفة

  .واألناقة اية باملظهرمييل الطالب إىل االهتمام والعن  ـ 4

مييل الطالب إىل االستقالل االجتماعي وبصفة خاصة   ـ 3
 . اآلسرة داخل

  .ـ مسايرة اجلماعة والرغبة يف تأكيد الذات 5

 . القدوة والنموذج البحث عن  ـ 6

 . االجتماعية منو القدرة على فهم ومناقشة األمور  ـ 7

 .  االجتماعية االهتمام بالرتبية  ـ 1

االهتمام بتعليم القيم واملعايري السلوكية   ـ 2
 .  السليمة

ة واملؤسسات التعاون مع أفراد األسر ـ تشجيع 3
 . االجتماعية

 .  األنشطة إشراك املراهق يف خمتلف  ـ 4

ترك احلرية له يف اختيار أصدقائه , مع   ـ 5
 .  توجيهه إىل حسن االختيار

احرتام ميله ورغبته يف التحرر دون   ـ 6
 .  إهمال



 

 . الكبار احلساسية للنقد وامليل إىل اجلدل مع  ـ 1

 . ـ ظهور الشعور باملسؤولية االجتماعية 9
 . ـ امليل إىل مساعدة اآلخرين 88

 .اآلخرين  ـ ال يرضى أن توجه له األوامر أمام 88
 

توسيع خرباته ومعارفه بالنسبة   ـ 7
 .  للجماعات الفرعية يف اجملتمع الكبري

 مو العقليالن

ينمو الذكاء العام بسرعة , وتبدأ القدرات العقلية يف التمايز, 
ويصل ذكاء الطالب إلىأقصى حد ميكن أن يصل إليه يف نهاية 

 . هذه املرحلة

وامليل إىل بعض املواد الدراسية دون  تظهر سرعة التحصيل,  ـ 8
 . األخرى

 . تاملهارات وكتساب املعلوما تنمو القدرة على تعلم  ـ 4

 .اجملرد يتطور اإلدراك من املستوى احلسي إىل املستوى  ـ 3

 . يزداد مدى االنتباه وتطول مدته  ـ 5

الفهم واالستدالل بداًل من احملاولة  يزداد االعتماد على  ـ 6
 . واخلطأ أو احلفظ اجملرد

التفكري والقدرة على حل املشكالت واستخدام  ينمو  ـ 7
على األشياء , وتظهر  إصدار األحكاماالستدالل واالستنتاج , و

القدرة على التحليل والرتكيب , وتتكون القدرة على 
 . التخطيطوالتصميم

 . تزداد القدرة على التعميم والتجريد  ـ 1

املعنوية عن اخلري والشر والصواب واخلطأ  تتكون املفاهيم  ـ 9
 . والعدل والظلم

  .االبتكار بشكل اكرب تظهر القدرة على  ـ88

والتعبري  ـ تتضح طرق وعادات االستذكار , والتحصيل الذاتي 88
 . عن النفس

امليكانيكية  ـ غالبًا ما مييل الذكور إىل متابعة املوضوعات 82
 . والرياضية والعددية

 

 

 

 النمو االنفعالي

يظهر على املراهق يف هذه السن انفعاالت يلونها احلماس , 
ظ عليه وتتطور لديه مشاعر احلب , ونالح

يف ) االنفعالية , وهي ردة فعل ال تتناسب مع املثري  احلساسية
, ويف هذه احلالة يراعى عدم املغاالة يف ( الفرح أو احلزن 

 .التأنيب , ومعاجلة املشكلة بأسلوب تربوي 

ومييل املراهق إىل التمرد واالستقاللية , ويغضب كثريا , 
يف املشاعر  ثنائيةوتنتابه حاالت من االكتئاب , وتكون لديه 

 

وقت  املبادرة حبل أي مشكلة انفعالية  ـ 1
 .  حدوثها

ـ العمل على التخلص من التناقض االنفعالي  2
 .  أحالم اليقظة , واالستغراق الزائد يف

مساعدته يف حتقيق االستقالل االنفعالي   ـ 3
 . والفطام النفسي



 

حنو نفس الشخص , كما أنه يشعر كثريا باخلجل واالنطواء , 
ويف هذه احلالة جيب منحه الثقة بالنفس من خالل تعزيز 

املواقف اإلجيابية , واألخذ برأيه إن كان صائبا , وإشراكه يف 
املناقشة وحل املشكلة املطروحة , وتشجيعه ومشاركته يف 

 .افية الربامج اإلذاعية والثق
 

 
 

  



 

 دراسات التعلم و نظرياته
 



 

 فية والبنائيةمقارنة بني السلوكية واملعر
 

 البنائية املعرفية السلوكية 

املهام اليت تستدعي مهارات التفكري  استخدامها
 والفهم والتطبيق األولية كالتذكر

حل املشكالت اليت تتطلب 
مهارات التفكري املتقدمة 

كالفهم والتطبيق والتحليل 
 والتقييم واإلبداع

حل املشكالت غري احملددة  
ري باستخدام مهارات التفك

املتقدمة كالفهم والتطبيق 
 والتحليل والتقييم واإلبداع

يوجه املتعلمني إىل اجلواب الصحيح من  دور املعلم
 خالل وسائل واسرتاتيجيات متقدمة

 يتيح للمعلمني وسائل الربط
بني املعارف اجلديدة وتلك 

 املكتسبة لديهم

يساعد املتعلمني يف اكتشاف 
وضعيات التعلم والفهم الذاتي 

  طرح األسئلة املناسبةعرب

املتعلم سليب يتلقى املعرفة واليتفاعل  دور املتعلم
 اال عند االستجابة ملثري خارجي

املتعلم نشط يوم باستقبال 
وفهم ومعاجلة وختزين 

املعلومات واستدعائها عند 
 احلاجة

املتعلم عنصر فعال يبين 
تعلماته ويفسر م يستقبله من 

معلومات بناء على جتربته 
 شخصيةال

كيفية حدوث 
 التعلم

باإلستجابة ملثريات تتغري اثناء 
 االنتقال إىل وضعيات عامة أو جديدة

بإستدعاء املعلومات السابقة 
واستخدامها يف وضعية خمتلفة 

 أو جديدة

بإستخدام املعارف السابقة يف 
 وضعية من سياق احلياة  العامة

 
 
 
 
 
 
 



 

 النظرية املعرفية نظرية السلوكيةال اإلجتماعيةالنظرية النظرية البنائية 

 تعريفها

الفرد معرفته الذاتية يف عقله 
اعتمادا على خربته 

واليستقبلها بصورة سلبية من 
 (اآلخرين 
 

 

التعلم من طريق ) تعريفها 
التقليد واملالحظة والسلوك 

 . والقدوة

 

التعلم عن طريق السلوك 
اإلنساني اإلجيابي أو 

السليب مع التعديل 
 ( اد واإلرش

 

تفاعل ) تعريفها 
العمليات العقلية 

واملعرفية واخلربات 
 ( املباشرة وغري املباشرة 

 

تطبيقاتها 
 الرتبوية

املشاركة والنشاط , الفهم , 
اخلربات السابقة , البناء 

 . الذاتي املتجدد , االبتكار

عرض املهارات , مكافأة 
على السلوكيات )الطالب 

الطيبة مثل الصدق واألمانة 
, احلرص على ( واالجتهاد

عدم مالحظة وتعرض الطالب 
ملشاهد العنف ,أ والقدوات 
السيئة , مثل رؤية الطالب 

 .ملدرس يدخن 

مفهوم التعلم , معلومات 
 . توجه سلوكه

االنتباه , الفهم , 
الذاكرة والفروق الفردية 

 . , جتهيز املعلومات

املثال 
 التطبيقي

دراسة موضوع التوحيد عرب 
 درسية متعددةمراحل 

تعليم كيفية الصالة بالتقليد 
 واملالحظة املقصودة

 

تعليم قراءة آية أو سورة 
حمددة بالتلقني اللفظي 

 والكتابي

تفعيل العمليات  -أ
العقلية واملعرفية 

واخلربات عن دالئل 
توحيد الربوبية العلمية 

والعقلية يف اآليات 
 . الكونية

العمليات العقلية عن  -ب
 العوملة

 
  



 

 خصائص املدارس البنائية و السلوكية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 السلوكية هناالنظرية تفاصيل أكثر عن 
topic-http://homeeconomics.mountada.biz/t659 

 

 طمعلومات مفصلة أكثر عن النظرية البنائية املعرفية على الراب
constructivisme-le-dapprentissage-educ.com/theories-http://www.new 

  

التعلم عملية بنائية نشطة ومستمرة  (1)
 . وغرضية التوجه

تتهيأ للمتعلم أفضل الظروف للتعلم عندما  (2)
 . يواجه مبشكلة أو مهمة حقيقة

تتضمن عملية التعلم إعادة بناء الفرد  (3)
ملعرفته من خالل عملية تفاوض اجتماعي مع 

 . اآلخرين

املعرفة القبلية للمتعلم شرط أساسي لبناء  (4)
 . التعلم ذي املعنى

اهلدف من عملية التعلم اجلوهري هو إحداث  (5)
تكيفات تتواءم مع الضغوط املعرفية املمارسة على 

 خربة الفرد

حيدث التعلم عند االستجابة الصحيحة اليت 1 -
  .تتبع مثري معني

ميكن التحقق من حدوث التعلم باملالحظة 2 -
  .احلسيه للمتعلم على فرتات زمنيه

  .لى القياسات واملالحظات السلوكيةيركز ع3 -

ما حيدث ) يستخدم مبدأ أن املتعلم صندوق 4-
  ).بالداخل غري معلوم

يركز على العالقة بني متغريات البيئية 5 -
  .والسلوك

التعليم يعتمد على استخدام التعزيز واملتابعة  6-
  .لسلوك املتعلم

  .السلوك يوجه باألغراض والغايات7 -

يد املسبق للشروط اليت حتقق يتم التحد8 -
 .حدوث السلوك

 السلوكية البنائية

http://homeeconomics.mountada.biz/t659-topic
http://www.new-educ.com/theories-dapprentissage-le-constructivisme


 

 علماء نظرية التعلم
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 نظريات التعلم

 النظرية السلوكية

 النمو املعريف لبياجيه

 توملان -التعلم القصدي 

 لنكيستون-معاجلة املعلومات 

 اجلشطاليت

االرتباطية 
 واطسون

التعلم 
 باالقرتان

 جثري

التعلم 
 االحصائي

 ايستس

احملاولة 
واخلطأ 
 ثورنديك

احلافز 
 كالرك هل

التعلم 
االجرائي 

 سكينر

 النظرية املعرفية

 النظرية اإلرتباطية
 النظرية الوظيفية

 الكالسيكية
 بافلوف



 

 
 نظرية جان بياجيه يف النمو املعريف

رى نظرية جان بياجيه يف النمو املعريف ان النمو عملية ارتقائية موصولة من التغريات اليت تكشف عن إمكانات الطفل, وركز جان ت
 . بياجيه على أهمية إكساب الطفل اخلربات التعليمية املختلفة اليت تساعدهم على اكتساب املفاهيم املختلفة خالل طفولتهم

 

 املعريفالعوامل املؤثرة يف النمو 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 :مراحـل النمو العقلي أو املعرفـي
 : هناك أربع مراحل رئيسة من مراحل النمو املعريف عند األطفاليرى بياجيه بأن 

 
 املرحلة احلسية احلركية: أواًل

 مرحلة ما قبل اإلجرائية أو ما قبل العمليات-ثانيا

 ( العينية) احملسوسة  مرحلة العمليات املادية أو الفرتة اإلجرائية:ثالثا

 املرحلة اجملردة أو الفرتة اإلجرائية الصورية: رابعا



 

 املرحلة احلسية احلركية: أواًل
 



 

 مرحلة ما قبل اإلجرائية أو ما قبل العمليات-ثانيا

 
  ( العينية) مرحلة العمليات املادية أو الفرتة اإلجرائية احملسوسة :ثالثا

 
 



 

 و الفرتة اإلجرائية الصوريةاملرحلة اجملردة أ: رابعا
 



 

 مقارنة بني نظريات التعلم

https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjABahUKEwj_mNf1jPfIAhUDvnIKHcl3AIk&url=https%3A%2F%2Fuqu.edu.sa%2Ffiles2%2Ftiny_mce%2Fplugins%2Ffilemanager%2Ffiles%2F4300110%2Fa55.pdf&usg=AFQjCNGjR6YwUBNvgAaa5TQIgEJSUBWmJg&sig2=4qqcTBe305xmgNWmQIAVlw
https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjABahUKEwj_mNf1jPfIAhUDvnIKHcl3AIk&url=https%3A%2F%2Fuqu.edu.sa%2Ffiles2%2Ftiny_mce%2Fplugins%2Ffilemanager%2Ffiles%2F4300110%2Fa55.pdf&usg=AFQjCNGjR6YwUBNvgAaa5TQIgEJSUBWmJg&sig2=4qqcTBe305xmgNWmQIAVlw
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 نظرية التعلم باحملاولة واخلطأ

 جيرب الفرد حلوال متعددة ثم حيتفظ باحلل الصحيح يف ذهنه ثورنديكنظرية للعامل 
التعليم ال يتم عن طريق التفكري الصحيح املنتظم ولكن يتم التعلم   تفسري ثور نديك للتـعلم

اليت تؤدي إىل النجاح أو الفشل واهم حقيقة يف ذلك ان الكائن احلي يتعلم بالتخبط أو احملاولة 
 بالعامل أي باالستجابة النشطة

 قانون التكرار

التدريبات على  وهو يرى أن التكرار هو العامل احلاسم يف حدوث التعلم ويرى أهمية زيادةواطسن للعامل  
 املتعلم

على تغريات عميقة آللية اجلسم يف جمموعها ولكن  ))يفرتض واطسن ان االنفعال بوجه عام يقوم 
 (( خصوصا للجهازين احلشري والغددي

 نظرية اإلقرتان

 .يرى أن التعلم حيدث نتيجة ارتباط بني جمموعة أحداث حسية و أخرى حركية  جاثرينظرية 

 :النظرية السلوكية 

ظاهرة السلوكية مالحظة والذي يهدف إىل مالحظة ال  على املنهج الوصفي الوضعيسكينر اعتمد 
واقعية مباشرة تهدف إىل وصف هذه الظاهرة بكل نواحيها ثم استخالص وبناء نظام معني يساعد على 

 8جتميع الوقائع السلوكية بطريقة تسهل وصفه وتبويبه 

 : نظرية التعلم االجتماعي

 : وتشري إىل أن”  باندورا” هي نظرية قدمها 

 ” الحظة وحماكاة النماذجالسلوك يتم تعلمه من خالل امل ”

 نظرية اجلشطلت
يرى أصحاب هذه النظرية أن معرفة حلول أي مشكلة يكون بالنظر إىل ما حييطها من 

 .ظروف و مالبسات 
 

 نظرية الذكاءات املتعددة
 القدرة على التعبري عن النفس واألفكار واملواقف, والقدرة على ترتيب عرض املعاني والكلمات, :الذكاء اللغوي

وهؤالء الطالب الذين يظهرون تفوقًا يف فنون اللغة كاالستماع والكالم والقراءة والكتابة وهم الذين يسيطرون 
 .على أذهان مصممي املناهج, وهم الذين يعتربهم املعلمون متفوقني يف النظام التقليدي القائم



 

ملسائل املنطقية املعقدة, وهؤالء هم القدرة على التعامل مع الرياضيات وا:الرياضي( السبيب)الذكاء املنطقي 
أصحاب )الطالب الذين يظهرون تفوقا يف التعامل مع األرقام وتفسري وحتليل وحل املشكالت, وهم مع سابقيهم 

 .التعليم التقليدي القائم  يتمتعون باإلشباع والتعزيز يف( الذكاء اللغوي

صور وتشكيلها, والقدرة على استيعاب القدرة على االستيعاب عن طريق ال:املكاني الذكاء البصري
العامل املرئي بدقة وإعادة تشكيله بصريًا ومكانيًا يف الذهن أو على الورق كما نراه لدى التشكيليني 
واملعماريني واملصممني, ومييل هؤالء إىل أن يروا ما حيدثهم املعلم عنه ليفهموه, وهم يستمتعون 

 .والصور البيانية واخلرائط واجلداول والعروض  يف تعلمهم باللوحات التوضيحية واألشكال

القدرة على استخدام اجلسم استخداما ماهرا للتعبري عن النفس أو جتاه هدف  الذكاء البدني احلركي
حمدد, أو القدرة على تنمية املهارات البدنية احلركية, ويستفيد األذكياء يف هذا النمط من 

يدوية, والرتكيبات احلسية, ويوصفا هؤالء الطالب عادة يف األنشطة واأللعاب احلركية, واملهام ال
 .حجرات الدراسة التقليدية بأنهم غري منضبطني حركيا

القدرة على فهم وتركيب األنغام واإليقاعات, وهؤالء يفهمون أفضل من :الذكاء اإليقاعي النغمي
ء املوسيقيني وامللحنني خالل الغناء واإلنشاد والرتنيم والتعبري املوسيقي واآللي, ويشمل هؤال

 .واملنشدين

ويتجلى يف فهم الطالب لنفسه ومشاعره وأفكاره وقيمه الذاتية, واألذكياء يف هذا النمط :الذكاء التأملي
ومن . يظهرون امليل إىل احملافظة االجتماعية, إال أنهم حساسون متنبهون ملا يتعلمون, ولعالقة ذلك بذواتهم

 .واالستشاريون النفسيون هؤالء كتاب القصة والرواية,

القدرة على إدراك وفهم اآلخرين وأمزجتهم وأذواقهم ورغباتهم, والقدرة على : التواصلي)الذكاء االجتماعي 
وهؤالء يتعلمون بالتعاون يف اجملموعات آو مع الشركاء, وهم الذين اعتاد املعلمون يف . التواصل وإقامة العالقات

 .رثرة وكثرة الكالمالتدريس التقليدي اتهامهم بالث

القدرة على معرفة وتصنيف النباتات واحليوانات واملعادن, والقدرة على التقاط الفروق : الذكاء الطبيعي
الدقيقة بني األشياء وهؤالء حيبون التعلم واكتساب اخلربات خارج قاعات الدرس من خالل الرحالت 

  .االستكشافية والربية

 
 
 
 
 
 



 

 ة لدى الطلبة يف البيئة التعليميةتنمية املهارات االجتماعي
مهارات تساعد الفرد على التفاعل املقبول بينه وبني غريه من األفراد يف " ُتعرف املهارات االجتماعية على أنها 

 ". إطار املعطيات الثقافية العامة للمجتمع
 لدى الطالباألساليب اليت يفرتض أن تستخدم يف البيئة التعليمية لتنمية املهارات االجتماعية 

استخدام املعلم لطرق التدريس اليت تساعد على تنمية املهارات االجتماعية لدى الطالب كطريقة  (8
  التعلم التعاوني, املشروعات, املناقشة واحلوار وغريها

األنشطة الصفية و الالصفية املنهجية اليت ميارسها املتعلم داخل الصف وخارجه حتت إشراف وتوجيه  (2
  .حتقق التطبيق الوظيفي للمهارات األساسية اليت جيب أن يكتسبها املتعلمون فاألنشطة.املعلم

 نشطة التعلم الالمنهجيةا (4

 : توفر أنشطة التعلم الالمنهجية التعليمية منها والرتفيهية للطالب ما يلي

 . فرصة جيدة للنمو االجتماعي السوي بالنسبة لألطفال واملراهقني-أ

من بيئة املدرسة تساعد على منو املهارات االجتماعية والتفاعل بني بيئة اجتماعية ثرية جدا ض-ب
 . األشخاص

 . بيئة لألطفال واملراهقني تشجع على ضبط وإدارة خرباتهم االجتماعية اخلاصة بشكل آلي-ج

 . فرص الكتشاف اهلوية وبناء اخلربات-د

  :ة لدى الطالب إىل فئتنيصنفت األنشطة الالمنهجية اليت تساعد على تنمية املهارات االجتماعي (3

مثل كرة القدم, كرة (أنشطة رياضية مجاعية وفردية)أنشطة الالمنهجية مرتبطة بالرياضة -
 .وغريها..السلة, السباحة, التنس

أنشطة الالمنهجية غري رياضية مثل االشرتاك يف فرق املسرح املدرسي أو الفرق املوسيقية أو النوادي -
 .ة أو مجاعات القيادة املدرسية واحلكم الذاتي وغريهااألدبية والثقافية باملدرس

 : حتديد برامج عمل متخصصة لتنمية املهارات االجتماعية يف البيئة املدرسية

  توفري منرب للطالب يتحدث منه -أ

 تكليف الطالب بالتحدث باالجتماعات واملناسبات -ب

 الندوات واحللقات النقاشية -ج
بني البيت و املدرسة, وذلك حتى يتم تنمية املهارات االجتماعية بالشكل التعاون والتواصل والتنسيق  (5

 السليم لدى الطالب الذي يفتقد القدرة على ممارسة تلك املهارات
ضرورة وجود برامج إرشادية نفسية ومجاعية يتم من خالهلا تعلم سلوكيات اجيابية كاملبادأة والقدرة  (6

 ا تساعد على التواصل االجتماعي اجليدعلى املشاركة االجتماعية ومجيعها بدوره
املشاركة يف أنشطة املؤسسات االجتماعية, واليت تساعد بدورها على إفراغ الشحنة االنفعالية  (7

  للطالب



 

 الفروق الفردية :
  .(االحنرافات الفردية عن املتوسط اجلماعي يف الصفات املختلفة) يعرف البعض الفروق الفردية بأنها

لصفات اليت يتميز بها كل إنسان عن غريه من األفراد سواًء كانت تلك الصفة جسمية أم يف سلوكه تلك ا)كما أنها 
  .(االجتماعي

ولعل أشهر هذه الفروق تبدو يف الصفات اجلسمية كالطول والوزن ونغمة الصوت وهيئة اجلسم وهذه الفروق 
 . احي اإلدراكية واالنفعاليةاجلسمية تطفو على السطح فنشاهدها وهناك أيضا فروق كثرية يف النو

  : أهم األساليب اليت ميكن للمعلم أن يستخدمها ملراعاة الفروق الفردية

 .( حل املشكالت -العصف الذهين  -القصة  -متثيل األدوار  -احلوار )  التنويع يف أساليب التدريب مثل

للتعليق وإبداء الرأي من خالل األمثلة وإتاحة الفرصة للطالب  تنويع األمثلة عن املفاهيم واملبادئ املطروحة
 .الواقعية يف بيئاتهم احمللية وخلفياتهم الثقافية

صحائف األعمال و البطاقات التعليمية املختلفة )مثل  توظيف وسائل متنوعة ومثرية وفعالة لتفريد التعليم
 ..يب وبطاقات التصحيح ومنها بطاقات التعبري وبطاقات طالقة التفكري وبطاقات التعليمات وبطاقات التدر

  .(إخل

يعين التنويع احلركي ببساطة أن يغري املعلم من موقعه يف حجرة الدراسة , فال يظل طول  : التنويع احلركي
وإمنا ينبغي عليه أن ينتقل داخل الفصل باالقرتاب من التالميذ , أو . الوقت جالسًا أو واقفًا يف مكان واحد 

اب من السبورة , هذه احلركات البسيطة من جانب املعلم , ميكن أن تغري من الرتابة التحرك بني الصفوف أو االقرت
فيبدو . اليت تسود الدرس وتساعد على انتباه الطالب , على أنه ينبغي أال يبالغ املعلم يف حركاته أو حتركاته 

  .أمام التالميذ عصبيًا مما قد يؤدي إىل تشتت انتباه الطالب أو يثري أعصابهم

يعترب التفاعل داخل الفصل من أهم العوامل اليت تؤدي إىل زيادة فاعلية العملية التعليمية ,   : ويل التفاعلحت
تفاعل املعلم والطالب , وتفاعل بني املعلم وطالب : وهنالك ثالثة أنواع من التفاعل ميكن أن حتدث داخل الفصل 

  ., وتفاعل بني طالب وطالب

ى نوع واحد من هذه األنواع الثالثة , حبيث يكون منطًا سائدًا يف تدريسه , وإمنا واملعلم الكفء ال يقتصر عل
حياول أن يستخدمها مجيعًا يف الدرس الواحد , وفق ما يتطلبه املوقف , وهذا االنتقال من نوع من أنواع التفاعل 

ب يف األنشطة التعليمية يؤدي وظيفة مهمة يف تنويع املثريات , مما يساعد على انغماس الطال: إىل نوع آخر 
  .ويعمل على جذب انتباههم

على الرغم من أن التوقف عن الكالم أو الصمت للحظات كان من األساليب اليت يستخدمها اخلطباء  : الصمت
منذ القدم للتأثري على سامعيهم وجذب انتباههم , فإن تأثريه يف العملية التعليمية مل خيضع للدراسة والبحث 

قريب , ويبدو أن كثريًا من املعلمني ليست لديهم القدرة على استخدام هذا األسلوب بفعالية يف حجرة  إال منذ وقت
ونتيجة لذلك فإن كثريًا منهم يلجئون إىل احلديث املستمر , ال . الدراسة, حتى ولو كان ذلك لربهة قصرية 

والواقع أن الصمت . الصف وضبطه  كوسيلة للتواصل والتفاهم الفعال بل كحيلة دفاعية للمحافظة على نظام



 

والتوقف عن احلديث لفرتة قصرية , ميكن أن يستخدم كأسلوب لتنويع املثريات مما يساعد على حتسني عملية 
  .التعلم والتعليم

  : التنويع يف استخدام احلواس

حلواس اخلمس , كلنا يعلم أن إدراكنا للعامل اخلارجي يتم عن طريق قنوات مخس لالتصال , وهي ما تعرف با
وتؤكد البحوث احلديثة يف جمال الوسائل التعليمية , أن قدرة الطالب على االستيعاب ميكن أن تزداد بشكل 
جوهري إذا اعتمدوا يف حتصيلهم على استخدام السمع والبصر على حنو متبادل , ولكن لسوء احلظ , فإن 

واحدة هي حاسة السمع , فقد وجد أن حديث  غالبية ما حيدث داخل فصولنا الدراسية ال خياطب إال حاسة
  .املعلمني يستغرق حوالي سبعون باملائة من وقت الدرس , وهي لغة لفظية ختاطب حاسة السمع فقط

وهذا يعين أن املعلم ال ينبغي له أن ينسى أن لكل طالب مخس حواس , وعليه أن يعد درسه حبيث خياطب كل 
  .كن أن حيدث تنويع املثريات عن طريق أي انتقال من حاسة ألخرىقنوات االتصال عند الطالب , وهنا مي

  : التعزيز

إن للمعلم دورًا رئيسًا يف خلق الظروف التعليمية اجليدة يف حجرة الدراسة , فشخصية املعلم وسلوكه جيعالن منه 
اخل الفصل , ختلق منوذجًا للسلوك , حيتذى به طالبه , كما أن سيطرة املعلم على عمليات الثواب والعقاب د

إطارًا مناسبًا تتحقق من خالله أهداف العملية التعليمية , وحنن نفضل أن نشري إىل عملية الثواب والعقاب هذه 
  .بأنها عملية تعزيز لسلوك الطالب , سواء كان هذا التعزيز سلبيًا أو إجيابيًا

تمال تكرار هذا السلوك , وكلما كان التعزيز والتعزيز املوجب , أي أن إثابة السلوك املرغوب فيه , يزيد من اح
فوريًا أي عقب حدوث السلوك مباشرة كلما زاد احتمال حدوث السلوك املعزز تكراره , ألنه يشعر الطالب باملتعة 

والسرور , كما أن علماء النفس االجتماعي يضيفون إىل ذلك أن هذا التأثري ال يقف عند سلوك الطالب املعزز 
يتعدى ذلك إىل التأثري يف سلوك رفاقه أيضا , ولقد أوضحت نتائج الدراسات أن إثابة أو عقاب وحده , وإمنا 

  .سلوك طالب ما , ميكن أن يكون له تأثري قوي على حدوث هذا السلوك من قبل الطالب اآلخرين

  : بناء املناهج على مراعاة ما بني التالميذ من فروق فردية

كيف يفكر ؟ كيف يسلك ؟ كيف يتعلم ؟ وما ميكن أن : طالب من مجيع النواحي لن نكون مبالغني إذا نظرنا لل
كل هذه اجلوانب .. يتعلمه ؟ وما االجتاهات والقيم اليت جيب أن تكون لديه ؟ ما العادات اليت جيب أن يكتسبها ؟ 
وإمنا هو مركب  وغريها جيب أن يعين بها حمتوى املنهج , فليس احملتوى جمرد جمموعة من احلقائق واملعارف

يتضمن كافة النواحي مع دراية كاملة بطبيعة املتعلم وإمكانياته ودوافعه مبا يتضمن تنفيذ املنهج على أفضل 
 .صورة ممكنة

 : النتائج اليت تتحقق مبراعاة الفروق الفردية

 االهتمام بتعليم مجيع املستويات . 

 االرتفاع مبخرجات العملية التعليمية . 

 قد التعليميالتقليل من الفا . 



 

 الوصول بكافة مستويات الطالب إىل األهداف املنشودة . 

 مراعاة احلاجات املختلفة ألعداد كبرية من الطلبة داخل الصف . 
   :من الضروري مالحظة مايلي

الطالب الذي لديه مشكلة ما , حاول تشجيعه للحصول على اإلجابة الصحيحة وعند إجابته إجابة خاطئة ال 
 . إمساعه إجابة صحيحة من أحد زمالئهتلمه وحاول 

 إشراك مجيع الطالب يف الدرس . 

 التدرج يف طرح األسئلة من السهل إىل الصعب . 

  تعزيز الطالب الضعاف باستمرار سواء لفظيًا أو كتابيًا 

 حتريك أماكن الطالب داخل الصف حبيث ميكن نقل الطالب الضعيف إىل الصفوف األمامية. 

 ( قصر قامة... ضعف نظر ) دية الصحية بني الطالب مراعاة الفروق الفر 

 رفع الصوت أثناء الشرح . 

  ( ..تكبري اخلط , استخدام أكثر من لون) توضيح الكتابة على السبورة 

 استخدام سجل متابعة الطالب باستمرار داخل الفصل . 

 الطالب الذكي املتفوق حيتاج إىل نشاطات تتحدى قدراته حتى يستمر يف تفوقه.  

 الطالب البطيء التعلم حيتاج إىل تأِن ورفق يف التعليم . 

 الطالب اخلجول حيتاج إىل أن يعامل بطريقة ال يتعرض بها إىل اإلحراج الشديد أمام زمالئه 

 
 
  



 

 التعزيز والعقاب
 

 التعزيز

أو إزالة مثريات سلبية بعد هو عملية تدعيم السلوك املناسب أو زيادة احتماالت تكراره يف املستقبل بإضافة مثريات إجيابية 
  .حدوثه

  العقاب
  . هو اتباع سلوك يعمل على إضعاف احتمالية تكرار حدوث سلوك معني

 
 

ُيعطى الطفل مكافئة من الوقت ليعمل على 
احلاسوب بعد إمتام جزء من واجباته 

 املنزلية

اجيابي نتيجة لسلوك  مثرييتم بإضافة 
جيابيالتعزيز اال اجيابي رغبًة يف استمراره  

 تناول حبة أسربين للتخلص من الصداع,
بإستخدام مثري غري  سلوك سليب بإزالةيتم 

 حمبب رغبًة يف عدم استمراره
 التعزيز السليب

عندما يتكلم الطالب يف الفصل أثناء شرح 
املدرس فيعاقب املدرس الطالب وذلك بأن 

  . يؤنبه أمام زمالئه على فعلته

بإضافة حدث  هو الذي يتم باإلضافة وذلك
 سليب نتيجة سلوك غري مرغوب فيه فمثال

 العقاب االجيابي

عندما يتشاجر أخوان على لعبة جديدة يريد 
كل منهما أن حيتفظ بها لنفسه فيكون 

العقاب بأخذ اللعبة منهما معا فيحرمان معا 
 . من اللعبة

هو الذي يتم باإلزالة وذلك بإزالة حدث 
 مرغوب جيد مرغوب فيه نتيجة سلوك غري

 فيه
 العقاب السليب

 
أي حدث يزيد استجابة ُيسمى حتفيز ) تعزيز (, وأي حدث يقلل االستجابة ُيسمى 

  .عقاب, وأي حدث ُيوجد ُيسمى إجيابي , وأي حدث ُيزال ُيسمى سليب
 :االنطفاء

واالستجابة اليت تتعرض لالنطفاء , يقصد باإلطفاء وقف التعزيز عن استجابة سبق تعزيزها
  .قص يف تكرارها حتى تعود إىل مستواها الذي كانت عليه قبل التعزيز أو تتالشىتنت

 
 
 

  



 

 أنواع التفكري
 

 التفكري الناقد
 . عرفه بعضهم بأنه فحص وتقييم احللول املعروضة: تعريفه 

 . , أو التحقق من الشيء وتقييمه باالستناد إىل معايري متفق عليها مسبقًا حل املشكالتوهو 

 . ري تأملي ومعقول , مركَّز على اختاذ قرار بشأن ما نصدقه ونؤمن به أو ما نفعلهوهو تفك

 ( التحليل ـ الرتكيب ـ التقويم) والتفكري الناقد هو التفكري الذي يتطلب استخدام املستويات املعرفية العليا الثالث يف تصنيف بلوم 

.  
 

  : مهارات التفكري الناقد

 : لتفكري الناقد يف اآلتيخلص بعض الباحثني مهارات ا

 . ـ التمييز بني احلقائق اليت ميكن إثباتها 1

 . ـ التمييز بني املعلومات واالدعاءات 2

 . ـ حتديد مستوى دقة العبارة 3

 . ـ حتديد مصداقية مصدر املعلومات 4

 . ـ التعرف على االدعاءات واحلجج 5

 . ـ التعرف على االفرتاضات غري املصرح بها 6

 . ديد قوة الربهانـ حت 7

 . ـ التنبؤ مبرتتبات القرار أو احلل 8

 

 : معايري التفكري الناقد

 يقصد مبعايري التفكري الناقد تلك املواصفات العامة املتفق عليها لدى الباحثني يف جمال التفكري , 

 األخرى , فإذا مل تكن العبارة واضحة فلن وهو من أهم معايري التفكري الناقد باعتباره املدخل الرئيس لباقي املعايري:  الوضوحـ  1
 . نستطيع فهمها , ولن نستطيع معرفة مقاصد املتكلم , وعليه فلن يكون مبقدورنا احلكم عليه

 . وهو أن تكون العبارة صحيحة وموثقة , وقد تكون العبارة واضحة ولكنها ليست صحيحة:  الصحةـ  2

 . ء املوضوع صفة من املعاجلة , والتعبري عنه بال زيادة أو نقصانالدقة يف التفكري تعين استيفا:  الدقةـ  3

 . ويقصد به مدى العالقة بني السؤال أو املداخلة مبوضوع النقاش: ـ الربط  4

مع ويقصد به أال تكون املعاجلة الفكرية للموضوع أو املشكلة يف كثري من األحوال مفتقرة إىل العمق املطلوب الذي يتناسب :  العمقـ  5
 . تعقيدات املشكلة , وأال يلجأ يف حلها إىل السطحية

 . ويعين األخذ جبميع جوانب املوضوع: ـ االتساع  6

 ويعين أن يكون االستدالل على حل املشكلة منطقيًا , ألنه املعيار الذي استند إليه احلكم على نوعية التفكري , :  املنطقـ  7

  



 

 : التفكري اإلبداعي

هو نشاط عقلي مركب وهادف توجهه رغبة قوية يف البحث عن حلول , أو التوصل إىل نتائج أصيلة مل تكن معروفة : تعريفه        
 .سابقًا 

بالشمول والتعقيد , ألنه ينطوي على عناصر معرفية وانفعالية وأخالقية متداخلة تشكل حالة يتميز التفكري اإلبداعي       
 .ذهنية فريدة 

 : عيمهارات التفكري اإلبدا
وهي القدرة على توليد عدد كبري من البدائل أو األفكار عند االستجابة ملثري معني , والسرعة والسهولة يف توليدها :  الطالقةأواًل ـ 

 ., وهي يف جوهرها عملية تذكر واستدعاء ملعلومات أو خربات أو مفاهيم سبق تعلمها 
 :وتشتمل الطالقة على األنواع التالية 

 .القة اللفظية ـ الط 8     
 .ـ طالقة املعاني  2    
 .ـ طالقة األشكال  4    

وتعين القدرة على توليد األفكار املتنوعة اليت ليست من نوع األفكار املتوقعة عادة , وتوجيه أو حتويل مسار :  املرونةثانيًا ـ 
ين تبين أمناط ذهنية حمددة سلفًا وغري قابلة للتغري التفكري مع تغري املثري أو متطلبات املوقف , وهي عكس اجلمود الذهين الذي يع

 .حسب ما تستدعي احلاجة 

وتعين اخلربة والتفرد , وهي العامل املشرتك بني معظم التعريفات اليت تركز على النواتج اإلبداعية كمحل :  األصالةثالثًا ـ 
 .للحكم على مستوى اإلبداع 

 .تفاصيل جديدة ومتنوعة لفكرة أو حل املشكلة وهي القدرة على إضافة :  اإلفاضةرابعًا ـ 
 .ويقصد بها الوعي بوجود مشكالت أو حاجات أو عناصر ضعف يف البيئة أو املوقف : خامسًا ـ احلساسية للمشكالت 

 :الفرق بني التفكري الناقد والتفكري اإلبداعي 
 التفكري اإلبداعي                           التفكريالناقد

  متقاربـ تفكري 8
 ـ يعمل على تقييم مصداقية أمور موجودة 2

  .يعمل على تغيريها  ـ يقبل املبادئ املوجودة وال 4
 وميكن التنبؤ بنتائجه ـ يتحدد بالقواعد املنطقية 3

 
 

 ـ تفكري متشعب  8
 .ـ يتصف باألصالة  2

 ومقبولة ـ عادة ما ينتهك مبادئ موجودة 4
 ., والميكن التنبؤ بنتائجه ـ ال يتحدد بالقواعد املنطقية  3

 .يتطلبان وجود جمموعة من امليول واالستعدادات لدى الفرد 
 .يستخدمان أنواع التفكري العليا كحل املشكالت واختاذ القرارات وصياغة املفاهيم 



 

 : التفكري املعريف
 

  : مهاراته

  : ـ مهارات الرتكيز 1

 . حتديد األهداف. * توضيح ظروف املشكلة  *

 : ـ مهارات مجع املعلومات 2

 . وتعين احلصول على املعلومات عن طرق أحد احلواس أو أكثر: املالحظة  *

 . وهو البحث عن معلومات جديدة عن طريق إثارة األسئلة: التساؤل  *

 : ـ التذكر 3

 . ويشمل ترميز وختزين املعلومات يف الذاكرة طويلة األمد: الرتميز  *

 . املعلومات من الذاكرة طويلة األمد اسرتجاع: االستدعاء  *

 

  : ـ مهارات تنظيم املعلومات 4

  . وتعين مالحظة أوجه الشبه واالختالف بني شيئني أو أكثر: املقارنة  *

 . وضع األشياء يف جمموعات وفق خصائص مشرتكة: التصنيف  *

 . وضع األشياء أو املفردات يف منظومة أو سياق وفق أسس معينة: الرتتيب  *

 

 : ـ مهارات التحليل 5

 . حتديد اخلصائص واملكونات والتمييز بني األشياء *

 . حتديد العالقات واألمناط , والتعرف على الطرائق الرابطة بني املكونات *

 

 : التوليدية/ ـ املهارات اإلنتاجية  6

 . االتفكري فيما هو أبعد من املعلومات املتوافرة لسد الثغرات فيه:  االستنتاج *

 . استخدام املعرفة السابقة إلضافة معنى للمعلومات اجلديدة , وربطها باألبنية املعرفية القائمة:  التنبؤ *

 . تطوير األفكار األساسية , واملعلومات املعطاة , وإغناؤها بتفصيالت مهمة , وإضافات قد تؤدي إىل نتاجات جديدة:  اإلسهاب *

 . ( متثيلها برموز , أو خمططات , أو رسوم بيانية) لومات بتغيري صورتها إضافة معنى جديد للمع:  التمثيل *

  : ـ مهارات التكامل والدمج 7

  . تقصري املوضوع وجتديده من غري األفكار الرئيسة بطريقة فعالة:  التلخيص *

  . تعديل األبنية املعرفية القائمة إلدماج معلومات جديدة:  إعادة البناء *

  : تقويمـ مهارات ال 8

  . وتعين اختاذ معايري إلصدار األحكام والقرارات :وضع حمكَّات  *

  . تقديم الربهان على صحة , أو دقة االدعاء:  اإلثبات *

  . وهو الكشف عن املغالطات , أو الوهن يف االستدالالت املنطقية , والتفريق بني اآلراء واحلقائق:  التعرف على األخطاء *

 
  



 

  : املعريفالتفكري فوق 

ظهر هذا النوع من أنواع التفكري يف بداية السبعينات ليضيف بعدا جديدا يف جمال علم النفس املعريف , وفتح آفاق واسعة للدراسات 
  . التجريبية , واملناقشات النظرية يف موضوعات الذكاء والتفكري والذاكرة واالستيعاب ومهارات التعلم

  : تعريفه

دراسة تعليم التفكري يف وضع مفهوم حمدد للتفكري فوق املعريف , ورغم اختالف هذه التعريفات إال أننا جند اختلف املتخصصون يف 
  : تقاربا واضحا يف املضمون , ومن أهم التعريفات , وأكثرها شيوعا اآلتي

 اء الفرد يف حل املشكلة , أو املوضوععبارة عن عمليات حتكم عليا , وظيفتها التخطيط واملراقبة والتقييم ألد: التفكري فوق املعريف 

.  

 . هو قدرة على التفكري يف جمريات التفكري , أو حوله *

  . هو أعلى مستويات النشاط العقلي الذي يبقي على وعي الفرد لذاته *

 

  : مهارات التفكري فوق املعرفية

 

  : ومهارته هي: أوال ـ التخطيط 

  . كلة , وحتديد طبيعتهاـ حتديد اهلدف , أو الشعور بوجود مش 1

  . ـ اختيار اسرتاتيجية التنفيذ ومهاراته 2

  . ـ ترتيب تسلسل اخلطوات 3

  . ـ حتديد اخلطوات احملتملة 4

  . ـ حتديد أساليب مواجهة الصعوبات واألخطاء 5

  . ـ التنبؤ بالنتائج املرغوب فيها , أو املتوقعة 6

 

  : مهاراته: ثانيا ـ املراقبة والتحكم 

  . ـ اإلبقاء على اهلدف يف بؤرة االهتمام 1

  . ـ معرفة متى يتحقق هدف فرعي 4. ـ احلفاظ على تسلسل اخلطوات  2

  . ـ معرفة متى جيب االنتقال إىل العملية التالية 4

  . ـ اختيار العملية املالئمة ّتْتبع يف السياق 5

  . ـ اكتشاف العقبات واألخطاء 6

  . ب على العقبات , والتخلص من األخطاءـ معرفة كيفية التغل 7

 

  : ومهارته هي: ثالثا ـ التقييم 

  . ـ تقييم مدى حتقيق اهلدف 1

  . ـ احلكم على دقة النتائج وكفايتها 2

  . ـ تقييم مدى مالءمة األساليب اليت استخدمت 3

  . ـ تقييم كيفية تناول العقبات واألخطاء 4

 .اـ تقييم فاعلية اخلطة وتنفيذه 5
  



 

 
 
 

عند تزويد الطال بتغذية راجعة عن نواحي القوة والضعف لديه فهنا تنخفض املنطقة العمياء لدى 
 .الطالب و تزداد املنطقة العامة 

  



 

عن الطفل الطبيعي من حيث القدرات العقلية او اجلسدية او اللغوية او  ونقصد به الطفل الذي خيتلف
 .التعليمية اىل درجة يصبح ضروريا تقديم خدمات خاصة وطريقة خاصة يف الرتبية السلوكية والتعليمية

 

 ذوي االحتياجات اخلاصة
 

 فئات الرتبية اخلاصة
 
 
 
 
 
 
 
. 
 

  

ميكن تصنيف األطفال ذوى االحتياجات اخلاصة إىل جمموعات فرعية بغرض 
 التعليم

و تشمل األطفال املتفوقني عقليًا و املوهوبني و املتخلفون  :املعريف  –لعقلي االختالفات يف اجلانب ا -1
  . عقليًا

  . و تضم األطفال الذين يعانون من إعاقات مسعية أو بصرية: االختالفات احلسية  -2

و تشمل األطفال ذوى صعوبات التعلم , و كذلك من يعانون من اضطرابات يف : االختالفات التواصلية  -3
  . لنطق و اللغةا

و تشمل األطفال الذين يعانون من اضطرابات يف الشخصية أو أخالقية , أو  :االختالفات السلوكية  -4
  . اضطرابات منائية عامة أو شاملة

و تشمل األطفال الذين يعانون من إعاقات حركية أو اضطرابات نريولوجية , : االختالفات البدنية  -5
  . أو أمراض عضوية مزمنة

شل ) و تضم األطفال الذين يعانون من عدة إعاقات يف وقت واحد : االختالفات الشديدة و املتعددة  -6
 . ( اخل …دماغي و إعاقة عقلية , أو صمم و كف بصر , أو إعاقة مسعية و إعاقة عقلية 



 

 خصائص ذوي االعاقة 

 

 

 املعاقني ذهنيًا

 

 عاديني يف الوزن والطول اخلصائص اجلسمية

 احلركية و النفسية احلركيةاخلصائص 
بشكل أبطأمن  األعمال اليت حتتاج إىل توافق حركييؤدون 

 العاديني

 %78تقل نسبة ذكائهم عن العاديني بنسبة  اخلصائص العقلية املعرفية
 يتأخرون يف اخراج الصوت ونطق الكلمات

 العمليات العقلية

  تشت االنتباه و قصر مداه:  االنتباه

  يف التميز و التصرفقصور :  اإلدراك

قصور يف التجريد و التعميم و استخدام : تكوين املفهوم 
  . احملسوسات

  . أقل من األسوياء يف التذكر مع سرعة النسيان:  التذكر

ميكن تعليمهم عن طريق االستجابة الشرطية و حل :  التعلم
 املشكالت و تكوين املفاهيم

 اخلصائص االنفعالية و االجتماعية

لديهم مياًل للعزلة خاصة إذا ما و ضعوا يف الفصول :  حاباالنس
  . العادية

مييلون إىل االعتداء علي زمالئهم أو مدرسيهم أو :  العدوان -
 حيطمون األشياء

  . يرتددون يف األعمال:  الرتدد -

لديهم مجود يف االستجابة و عدم املرونة يف :  اجلمود -
  . التصرف

 . علي أداء احلركة بصورة تكراريةيداوم :  منطية السلوك -



 

 الطالب املوهوبني
  
 
 
 
 

 
 

 سلوكياته التعليمية
 .ما يعطي تغذية راجعة دائما        ·

 .يقدم اإلبداع والتخيل        ·

 .يعطيك أكثر من حل للمشكلة        ·

 .متحمس دائما للتعلم        ·

 .كري أي غري حمدد يف زاوية معينةلدية مرونة يف التف        ·

 .لدية أصالة يف التفكري أي أفكاره جديدة        ·

 . أي عدد األفكار متعدد  لدية طالقة يف التفكري        ·

  

ة والفنية والقيادية هم األطفال أو الفتية الذين يتصفون بالقدرة على أداء متميز فى جمال القدرات اإلبداعي 
 أو فى جماالت دارسيه حمددة,

البد أن جيد الطالب املوهوب اجلو املناسب إلظهار موهبته والطالب املوهوب ليس عاديا وإمنا لدية قدرات خاصة جيب أن 
بالواقع  نتعامل معها بكل دقة , وان يكون هناك تطوير يف دروس التفكري واإلبداع , واستخدام أسلوب احملاكاة وربطها

كما حيتاج ألنشطة ال توفرها املدرسة فى العادة لتنمية هذه القدرات إىل حدودها . والرتكيز على العلوم التطبيقية
 .وحيتاج إىل رعاية تعليمية خاصة ال تتوافق له بشكل متكامل يف برامج الدراسة العادية. القصوى



 

 اساليب تدريس املعاقني و ذوي االحتياجات اخلاصة

 :لرتبية اخلاصة هيا

وضعا تعليميا خاصا ومواد ومعدات خاصة أو مكيفة  مجلة من األساليب التعليمية الفردية املنظمة اليت تتضمن
وطرائق تربوية خاصةوإجراءات عالجية تهدف إىل مساعدة األطفال ذوي احلاجات اخلاصة يف حتقيق احلد 

 .األقصى املمكن من الكفاية الذاتية الشخصية والنجاح األكادميي واملشاركة يف فعاليات جمتمعه

 :ذوي احلاجات اخلاصةاملبادئ العامة يف تعليم الطالب 

 .املعلم للتعليم املنظم واملوجه استخدام .1

 .تركيز املعلم على التدريب األكادميي وذلك بتوجيه الطالب للعمل على االستجابات للمهمة .2

تزويد املعلم الطالب بالفرص الكافية للنجاح من خالل التعليم املستمر وحتديد األهداف املناسبة وتوفري  .3
 .الالزمة وحتليل املهارات املثريات

 .تزويد املعلم الطالب بالتغذية الراجعة الفورية .4

 .تهيئة املعلم الظروف االجيابية واملمتعة واملنتجة للتعلم .5

 .استثارة املعلم لدافعية الطالب وذلك بالتشجيع والدعم والتعزيز االجيابي .6

 .ات اللفظية واحلسية واالميائية املشجعةضماناملعلم انتباه الطالب من خالل استخدام املثري .7

 :خيتار املعلمون أساليب التدريس لتعليم الطلبة ذوي احلاجات اخلاصة يف ضوء متغريات ثالث هي

 .فئة اإلعاقة .1

 .شدة اإلعاقة .2

 .العمرالزمين .3

 :أساليب تدريس الطلبة ذوي احلاجات اخلاصة

 :التدريس الفردي

ا حتديد األهداف طويلة املدى واألهداف قصرية املدى على مستوى الطالب ومن ثم الفردي يتضمن أساس التعليم
والتعليم , اختيار الوسائل وتنفيذ اجللسات التعليمية حبيث يتم تلبية احلاجات التعليمية الفردية اخلاصة

لب واحد يف الوقت الفردي يراعى الفروق الفردية بني املتعلمني كماال يعين التعليم الفردي بالضرورة تعليم طا
 .جمموعات صغرية أو مبساعدة احلاسوب أو بواسطة الرفاق الواحد فهو قد ينفذ ضمن

 :ويعرف هذا األسلوب بأنه ذلك األسلوب الذي يعمل فيه املعلم على:أسلوب حتليل املهمات

 .متتابعةvحتليل املهمة التعليمية إىل عدد من مكوناتها أو خطواتها بطريقة منظمة

ويعترب هذا االسلوب مهم وفعال يف تعليم األطفال مهمات تعليمية جديدة وفيبناء أشكال : كيل السلوكأسلوب تش
 .جديدة من السلوك

يعترب واحدا مناألساليب التدريسية املناسبة مع األطفال املعوقني عقليا ويتضمن تقديم مثري :أسلوب احلث 
  وخاصة إذا ارتبط أسلوب احلث باملعززاملناسب متييزييحفز املتعلم على القيام باالستجابة املطلوبة



 

هو ذلك األسلوب الذي يتضمن تقليالملساعدات اللفظية أو اإلحيائية أو : أسلوب تقليل املساعدة التدرجيي 
 اجلسمية للطفل كي يعتمد املتعلم على نفسه فيأداء املهارة التعليمية

شكيل السلوك ولكن هناك فرق بينه وبني تشكيل يعد هذا األسلوب مكمال ألسلوب ت: أسلوب تسلسل السلوك
السلوك حيث أن تشكيل السلوك يتعامل مع سلوك واحدميكن حتليله إىل عدد من املهمات الفرعية يف حني أسلوب 

 .تسلسل السلوك يتعامل مع عددمن حلقات السلوك املرتابطة لتشكل معا سلوكا عاما

تعلم استجابات جديدة عن طريق مالحظة األمنوذج أوتقليده ويعرف على انه إجراء يتضمن : أسلوب النمذجة 
 وقد حيدث التعلم دون إن يظهر على الفرد استجابات متعلمة فورية بل قد حتدث الحقا

  :والنمذجة أنواع

 .النمذجة احلية .1

 .النمذجة املصورة .2

 .النمذجة غري املقصودة .3

 .النمذجة املقصودة .4

 .النمذجة الفردية .5

 .نمذجة اجلماعيةال .6

يعترب من األساليب الفعالة يف تعديل سلوك األطفال املعوقني ويف عملية التعلم إلشكال جديدة : أسلوب التعزيز
 .من السلوك اإلنساني وسيتم الرتكيز على التعزيز االجيابي لفعاليته يف التدريس

 
  



 

 

 صعوبات التعلم
ون ناجتة عن عوامل عصبية تتدخل يف منو القدرات تعترب صعوبات التعلم حالة مستمرة, ويفرتض أن تك

 اللفظية وغري اللفظية,

 
  صعوبات التعليم

أفراد هذه الفئة هم يف العادة , ُأناس أسوياء من حيث القدرات العقلية , عاديون أو ذو ذكاء مرتفع, وال يعانون من 
ء الطلبة من صعوبات واضحة يف اكتساب مهارات إعاقات مسعية أو بصرية أو حركية أو انفعالية , ومع ذلك يعاني هؤال

 . االستماع أو القراءة أو الكتابة أو التهجئة واستخدامها أو يف أداء العمليات احلسابية
  :صعوبات يف التحصيل الدراسي- 

  : الصعوبات اخلاصة بالقراءة (
سافر ) قد يقرأها الطالب ( طائرة سافرت بال) حذف بعض الكلمات أو أجزاء من الكلمة املقروءة , فمثاًل عبارة 

 . ( بالطائرة

o  إضافة بعض الكلمات غري املوجودة يف النص األصلي إىل اجلملة , أو بعض املقاطع أو األحرف إىل الكلمة املقروءة
 . ( سافرت بالطائرة إىل أمريكا) قد يقرأها ( سافرت بالطائرة ) فمثاًل كلمة 

o أو ( املرتفعة ) بداًل من ( العالية ) ل بعضًا من معناها , فمثاًل قد يقرأ كلمة إبدال بعض الكلمات بأخرى قد حتم (
 . وهكذا( حسام ولد شجاع ) أو أن يقرأ ( التالميذ ) بداًل من ( الطالب 

o  فيقول( غسلت األم الثياب ) إعادة بعض الكلمات أكثر من مرة بدون أي مربر فمثاًل قد يقرأ 

o (  ألم الثيابغسلت ا …غسلت األم ) . 
 الصعوبات اخلاصة بالكتابة

  : وتتمثل هذه الصعوبات فيما يلي 



 

o  يكتبه (  4) والرقم     مثاًل قد يكتبه( خ ) يعكس احلروف واألعداد حبيث تكون كما تبدو له يف املرآة فاحلرف
سة من اليسار إىل اليمني وأحيانًا قد يقوم بكتابة املقاطع والكلمات واجلمل بأكملها بصورة معكو؟ بشكل معكوس

 فتكون كما تكون يف مرآة

وأحيانًا قد ( ريبع ) قد يكتبها ( ربيع ) ترتيب أحرف الكلمات واملقاطع بصورة غري صحيحة , عند الكتابة , فكلمة  
 . وهكذا( راد ) قد يكتبها ( دار ) يعكس ترتيب األحرف فكلمة 

o وهكذا( ناب ) ولكنه يكتبها ( باب ) رى كلمة خيلط يف الكتابة بني األحرف املتشابهة فقد ي . 

o حيذف بعض احلروف من الكلمة أو كلمة من اجلملة أثناء الكتابة اإلمالئية . 

  الصعوبة اخلاصة باحلساب

  : وتتمثل هذه الصعوبات فيما يلي 

o  (3) صعوبة يف الربط بني الرقم ورمزه , فقد تطلب منه أن يكتب الرقم ثالثة فيكتب . 

o  (  6) , حيث قد يقرأ أو يكتب الرقم (  1ـ  7) , (  2-6) صعوبة يف متييز األرقام ذات االجتاهات املتعاكسة مثل
 . وما شابه 1و  7وبالعكس وهكذا بالنسبة للرقمني (  2) عل أنه 

o  (  3) قد يكتب الرقم و(     )مثاًل هكذا ( 4)صعوبة يف كتابة األرقام اليت حتتاج إىل اجتاه معني , إذ يكتب الرقم
 . (    ) هكذا(  9) وقد يكتب (     )هكذا 

o  انظر منوذج )      .وهكذا( 52)قد يقرأه أو يكتبه ( 25)يعكس األرقام املوجودة يف اخلانات املختلفة , فالرقم
 . ( 4رقم 

o  والضرب , والقسمةصعوبة يف إتقان بعض املفاهيم اخلاصة بالعمليات احلسابية األساسية كاجلمع, والطرح , .   
  :صعوبة يف اإلدراك احلسي واحلركة

 : وتنقسم هذه الصعوبات إىل ثالثة جماالت رئيسية , هي

  :صعوبات يف اإلدراك البصري-أ

بعض الطلبة الذين يعانون من مشكالت يف اإلدراك البصري يصعب عليهم ترمجة ما يرون , وقد ال مييزون العالقة 
 بني األشياء ,

  : بات يف اإلدراك السمعيصعو-ب

 يف هذا اجملال يعاني الطلبة من مشكالت يف فهم ما يسمعونه ويف استيعابه وبالتالي فإن استجابتهم قد تتأخر ,
  :صعوبات يف اإلدراك احلركي والتآزر العام-ج

صعوبات يف املشي , أو فهو يرتطم باألشياء ويريق احلليب , ويتعثر بالسجادة , وقد يبدو خمتل التوازن , ويعاني من 
 ركوب الدراجة ,

  :اضطرابات اللغة والكالم3-
يعاني كثري من ذوي الصعوبات التعليمية من واحدة أو اكثر من مشكالت الكالم واللغة , فقد يقع هؤالء الطلبة يف 

  أخطاء تركيبية وحنوية ,
  جابة جبملة كاملةحيث قد تقتصر إجاباتهم على األسئلة بكلمة واحدة لعدم قدرتهم على اإل 

  :صعوبات يف عمليات التفكري4--



 

  :خصائص سلوكية5-

كثري من الطلبة املصابني بصعوبات يف التعلم يعانون من نشاط حركي زائد , فالطالب ــ هنا يبقى متملماًل مشحونًا 
  باحلركة , وحيوم كثريًا

 + لإلستزادة 
http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_art&ArtCat=18&id=449 

 
 .صعوبات التعلم لدى الطالب هو املعلم  يكتشفأول من 

 اخلالة هو املختص وحيدد يشخصلكن الذي 

 
 
 
 

 بطء التعلم
حصيل العلمّي والدراسي, وهو ضعف القدرة العقلّية للطالب ولكن هو الطفل غري القادر على جماراة أقرانه يف الت 

ال تصل إىل درجة التخلف العقلّي, ونسبة ذكاء هذه الفئة متدنية مع تدّني مستوى التحصيل الدراسّي يف مجيع 
املواد الدراسّية, وميكن أن يكون هذا التأخر ألسباب عقلية أو جسمية أو اجتماعية ويؤدي خلفض مستوى 

 .حصيل الدراسي حبيث يكون دون املعدل الطبيعّيالت

 

 
 اعراض صعوبات التعلم وبطء التعلم

 
 بطء التعلم صعوبات التعلم
 انتباه قصري املدى

 ضعف الذاكرة

 صعوبة يف اتباع االجتاهات

بني احلروف واألرقام , أو / عدم القدرة على التمييز بني 
 األصوات

 ةأو القدرة على الكتاب/ سوء القراءة 

 . مشاكل التنسيق بني العني واليد

 صعوبات يف التسلسل

 الصعوبات احلسية األخرى

 
 . حركة الطفل املفرطة وغري الطبيعية, وتشّتت انتباهة

 .عدم قدرة الطفل على االستماع أو التفكري
 . مستوى دراسّي متدّني يف معظم املواد الدراسّية 

. طفال احمليطني بهعدم قدرة الطفل على التكّيف مع املعلم واأل
حتصيل عالمات متدّنية أو الرسوب يف بعض املواد برغم اجلهد 

 .الذي يبذله اآلباء

 

 

 من امناط صعوبات التعلم بني الطالب
عوبات يف استذكار احلقائق واملعلومات ص -قراءة أو كتابة الكلمات ب املعكوس  –الصوات عدم التمييز بني ا

 ب , ت , س) يواجه بعض الطلبة صعوبة يف متييز أصوات معينة السمعي عدم التمييز – املوجودة يف النص

) 

http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_art&ArtCat=18&id=449


 

 
 الفرق بني صعوبة التعلم وبطء التعلم أو التأخر الدراسي

 

 التأخر الدراسي بطء التعلم صعوبة التعلم 

 التحصيل الدراسي
منخفض يف املواد اليت حتتوي 

ساسية األ التعلم على مهارات
 -القراءة -الرياضيات)

 (اإلمالء

منخفض يف مجيع املواد بشكل 
عام مع عدم القدرة على 

 االستيعاب

منخفض يف مجيع املواد مع 
 إهمال واضح, أو مشكلة صحية

سبب التدني يف 
 التحصيل الدراسي

اضطراب يف العمليات الذهنية 
االنتباه, الذاكرة, الرتكيز, ]

 [اإلدراك
 عدم وجود دافعية للتعلم كاءاخنفاض معامل الذ

معامل الذكاء 
 (القدرة العقلية)

معامل الذكاء . عادي أو مرتفع
 درجة فما فوق 98من 

. يعد ضمن الفئة احلدية
 درجة 13 -78معامل الذكاء 

درجة فما  98من . عادي غالبا
 فوق

عادي وقد يصحبه أحيانا  املظاهر السلوكية
 نشاط زائد

يصاحبه غالبا مشاكل يف 
مهارات )لسلوك التكيفي ا

التعامل مع  -احلياة اليومية
التعامل مع مواقف  -األقران

 (احلياة اليومية

مرتبط غالبا بسلوكيات غري 
مرغوبة أو إحباط دائم من 

 تكرار جتارب فاشلة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 املنهج
 مفهوم املنهج

 لغًة يعين الطريق الواضح:  املنهج
جمموع اخلربات الرتبوية املقصودة واملخططة من قبل   -: ية احلديثة يعرفاملنهج يف ضوء االجتاهات الرتبو

 . املدرسة إلحداث النمو الشامل للطلبة جبميع النواحي 
 : املفهوم القديم للمنهج 

وهذا املفهوم يستمد مقوماته من الفكر القديم للرتبية الذي حيدد أهدافها بالرتكيز على اجلانب العقلي للمتعلم 
يهتم فقط باحملتوى مبا فيه من حقائق ومفاهيم ومبادئ وحفظ املادة الدراسية ويستند إىل الفكر الذي أي انه 

ولذا أصبح دور الدراسة حمصور يف تزويد الطلبة باملعلومات وحشو ( إن العقل يسمو على حواس اإلنسان ) يعترب 
 . أذهانهم باملادة الدراسية 

 :عيوبه 
 .هتمام باجلانب املعريف فقط اقتصار دور املدرسة باال - 8

 . حتدد دور املدرس بإيصال املعلومات إىل أذهان الطلبة فقط  عن طريق احلفظ والتلقني - 2

 . إهمال اجلوانب العلمية والتطبيقية للطالب  - 4

 . ازدحام املنهج باملواد الدراسية  - 3

الطلبة واجملتمع وهي ال جتعلهم قادرين على مواجهة املشكالت يف عزل املدرسة عن اجملتمع الن املدرسة ال صلة هلا مبشكالت  - 5
 . املستقبل 

 : املفهوم احلديث للمنهج 
 (كل اخلربات اليت يكتسبها الطالب حتت إشراف املدرسة وتوجيهها سواء كان داخل الصف أو خارجه ) 

 مميزاته
احلديث للمنهج اجلوانب املهارية والثقافية  مل يعد االهتمام متحددا بالناحية املعرفية بل يراعي املفهوم - 8

 . واالجتماعية للطالب 
 . مل تعد املادة العلمية هدفًا حبد ذاتها وإمنا أصبحت وسيلة تساعد يف حتقيق عملية منو الطالب  - 2

ناًء املدرسة أصبحت هنا جزء من اجملتمع فهي تنسق جهودها مع البيت واملؤسسات األخرى لغرض بناء الطالب ب - 4
 . متكاماًل 

حترر املدرس من املنهج الضيق الذي حيدده يف جمال واحد وأصبح دوره توجيهي وإرشادي ومساعد للطالب يف  - 3
 تنمية قدراته املختلفة 

احلياة املدرسية يف ظل هذا املنهج حياة مشوقة وحمبوبة للطالب وتساعده يف تكوين شخصيته وتنمية  - 5
 . معارفه وقدراته 

 



 

ق بني املنهج القديم و احلديثالفر  
 
 

  املنهج القديم املنهج احلديث

فاملقرر الدراسي جزء من املنهاج , وهو مرن يقبل 
التعديل , ويركز على الكيف الذي يتعلمه التلميذ 

 ,ويهتم بالنمو الشامل للطالب ,

ثابت ال يقبل التعديل , ويركز على الكم الذي يتعلمه 
 التلميذ وليس على الكيف

 طبيعة املنهج

 يشارك يف إعداده مجيع األطراف املؤثرة واملتأثرة به ,

 ج املتعلمويشمل مجيع عناصر املنهج , وحمور املنه

مت إعداده من قبل املتخصصون يف املادة الدراسية , كما انه 
 يركز على اختبار املادة الدراسية ,

 ختطيط املنهج

 , وتعدل هي وسيلة تساعد على منو الطالب منوا كامال
 وذات مصادر متعددة حسب ظروف الطلبة واحتياجاتهم

ال جيوز إدخال أي تعديل عليها , ويبنى املقرر الدراسي على 
التنظيم املنطقي للمادة , واملواد الدراسية فيها منفصلة , 

 ومصدرها الكتاب املقرر

 املادة الدراسية

,  فيقوم على توفري الظروف واالمكانات املالئمة للتعلم
وتهتم بالنشاطات بأنواعها , وهلا امناط متعددة , 

 وتستخدم الوسائل التعليمية املتنوعة

تقوم على التعليم والتلقني املباشر , كما أنها ال تهتم 
بالنشاطات , وتسري على منط واحد , وتغفل عن استخدام 

 الوسائل التعليمية

 طريقة التدريس

 دور املعلم ملعلم هو املصدر الوحيد لتزويد الطالب باملعلوماتا املعلم يقوم بتدريب وتيسيري األمور

التلميذ اجيابي مشارك , وحيكم عليه مبدى تقدمه 
 حنو األهداف املنشودة

التلميذ سليب وغري مشارك , وحيكم عليه مبدى جناحه يف 
 امتحانات املواد الدراسية

املتعلمدور   

 

 مكونات املنهج احلديث
  

 االنشطة  التقويم األهداف
الوسائل 

 التعليمية
 احملتوى طرق التدريس



 

هداف التعليمية و الرتبويةاال  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 .ما ُيتوقع من النظام التعليمي أن حيققه األهداف هو

 ألن األهداف هامة يف توجيه نشاط األفراد واملؤسسات فإن ذلك يتطلب حتديدها بدقة
, أهداف أكثر حتديدًا (إخل... التعليم, الصحة, ), أهداف خاصة بكل جهاز أو قطاع (تنبع من فلسفة اجملتمع وتوجهاته)أهداف عامة للمجتمع 

 (متدرجة... ) .داخل كل قطاع

 تعريفها
لغاية البعيدة اليت توجه النشاط هو ا :لغًة

 وتدفع السلوك

اهلدف الرتبوي هو التغري : اصطالحًا
املرغوب الذي تسعى العملية التعليمية إىل 

 حتقيقه يف سلوك التالميذ
 

 :مصادر اشتقاق األهداف الرتبوية

 :من أبرز املصادر اليت تشتق منها األهداف الرتبوية ما يلي

 . اجملتمع وفلسفته الرتبوية وحاجاته وتراثه الثقايف -8

خصائص املتعلمني وحاجاتهم وميوهلم ودوافعهم وقدراتهم العقلية وطرق تفكريهم  -2
 .وتعلمهم

لتعلم,وأشكال املعرفة ومتطلباتها ,وما يواجه اجملتمع من مشكالت مكونات عملية ا -4
 .نتيجة التطور العلمي والتكنولوجي

 .اقرتاحات املختصني يف الرتبية والتعليم وعلم النفس -3

دوافع ورغبات واجتاهات معدي املناهج الرتبوية, واملعلمني املشاركني يف إعدادها  -5
 .وتنفيذها

 

 االهداف الرتبوية

 تعريفه
السلوك الذي جيب على املتعلم أن حيققه يف نهاية فرتة التعلم نتيجة ملمارسة األنشطة 

 .ية املختلفةالتعليم
 .هو ناتج التعلم الذي يعرب عنه اهلدف يف صورة سلوكية

 السلوك اجلديد املتوقع عند املتعلم نتيجة تفاعله خبربة تعليمية 
 :أهمية صياغة األهداف  

 .عني املعلم على إعداد وتنظيم إجراءات التدريس ت

عني املعلم على اختيار األدوات و الوسائل التعليمية ت
 . املناسبة

عني املعلم على اختيار أو تصميم وإعداد وسائل ت
 .التقويم املناسبة 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مستويات األهداف السلوكية ضمن اجملاالت الثالثة
 
 

 
 
 
 
 
  

 مستويات اجملال الوجداني مستويات اجملال النفسحركي 

 (بلوم وكراثول)

 مستويات اجملال املعريف

 (تصنيف بلوم)

 التذكر -8 (االستقبال واالنتباه)التقبل . 8 ( احلسي كاإلدرا) املالحظة    8

 الفهم -2 االستجابة. 2 ( االستعداد ) التهيؤ  . 2

 التطبيق -4 (تقدير القيمة)التقييم . 4 االستجابة املوجهة  4. 

 التحليل -3 (وضع القيم يف سلسلة)التنظيم القيمي . 3  الستجابة امليكانيكية ا. 3

 الرتكيب -5 متييز القيمة وجتسيدها. 5  ملركبةاالستجابة ا . 5

 التقويم -6   التكييف

   واالبداع التنظيم واالبتكار

 شروط صياغة األهداف
, يشتق من الفلسفة  أن يكون اهلدف ذو عالقة بالدرس أو الوحدة

 الرتبوية ويتفق مع املباديء األساسية للتعلم
أن تركز الصياغة على سلوك املتعلم أو نواتج التعلم وليس 

 نشاط املعلم
 اليت تتطلب تعلم ال القدمية أن يركز على اخلربات اجلديدة

 

 معايري صياغة األهداف
 ةالواقعي -4           الشمول  -2                الوضوح -8

    االنسجام -3               

       التوازن -7             القبول -6             لقياسلقابلة  -5
 املالئمة -1         

 

 عادلة صياغة اهلدفم
 احلد األدنى لألداء+ ح املادة مصطل+ املتعلم ( + عملي)فعل سلوكي + أن 

 من خالل التطبيق العملي/ بإتقان / مهارات الصالة / المتعلم / يؤدي / أن : مثال 

 

 أسس ومعايري جيب توافرها يف األهداف
أي آن تالمس األهداف مشكالت الواقع الرتبوي واالجتماعي  : الواقعية -

 هالفعلية وان تستجيب حلاجات

أي آن تكون األهداف ممثلة لوظائف الرتبية والتعليم املختلفة  : الشمول -
 ر متعددةومشتقة من مصاد

 وان ال تقتصر على جانب واحد من جوانب العملية الرتبوية

أي آن تصاغ اهلداف العامة صياغة واضحة حمددة متنع البس  : الوضوح -
 ويفهمها كل من املخطط واملنفذ

أي املواءمة بني الوسائل الالزمة لتنفيذ األهداف  : إمكانية التطبيق -
 هاواإلمكانات الفعلية املتوفرة في

 

 :جماالت األهداف الرتبوية 
 

 أهداف يف اجملال املعريف أو العقلي

 اريأهداف يف اجملال احلركي أو امله

 اف يف اجملال اإلنفعالي أو الوجدانيأهد

 
 



 

 اجملال املعريف: أواًل

يف ( علم أو األداء الت) وزمالؤه تصنيفًا لألهداف يف اجملال املعريف , والتصنيف عبارة عن ترتيب ملستويات السلوك  بلومطور 
 تبدأ بالقدرات العقلية البسيطة وتنتهي باملستويات األكثر تعقيدًا يتسلسل تصاعد

 
 

 

 
 

 
 

 املستوى تعريفه افعاله السلوكية
أن يعرف , أن يصف , أن حيدد , أن يتذكر , أن خيتار , أن 

 . يسرتجع املعلومات , أن يذكر , أن يعدد
 احلفظ والتذكر تذكر املعارف السابق تعلمها

يرتجم , أن يوضح , أن يفسر , أن يفرق , أن أن حيول , أن 
 مييز , أن يعطي أمثلة , أن يعلل , أن يلخص

 الفهم واالستيعاب القدرة على إدراك املعاني

أن يطبق , أن يعمم , أن يطور , أن يستعمل , أن يصنف , 
 . أن يعدل , أن يربهن , أن يتنبأ , أن يربهن , أن يرسم

 القدرة على إستخدام املعارف
 التعليمية

 التطبيق

أن حيلل , أن مييز , أن يوازن , أن يقسم املوضوع , أن يبني 
 … , أن يشري إىل

القدرة على التفكيك و جتزيء املادة 
,إىل مكوناتها   

 التحليل

 -يشرح -يصمم -يبتكر -جيمع -يؤلف -يركب , يصنف
 -يعيد البناء -يعيد الرتتيب أو التنظيم -ينظم -يعدل

يكتب  -حيكي -يلخص -يعيد الكتابة -راجعي -يربط بني
 يقرتح –موضوعًا 

القدرة على جتميع األجزاء لتكوين 
.كل متكامل   

 الرتكيب

 -يثمن -يقرر -حيكم -يبدي رأيه -يقيم -ينقد
 يربز -يقدر -يدعم-يقّوم -يستخلص

القدرة على احلكم يف ضوء املعايري 
.القائمة على جماالت حمددة   

 التقويم

 (تطبيق ) . ن حيل الطالب مسائل يف التفاضلأ /  مثال

 أعلى مستوى

 أقل مستوى



 

 الوجداني أو االنفعالياجملال : ثانًيا
يشمل هذا اجلانب األهداف اليت يستلزم من حتقيقها أن يسلك املتعلم سلوكًا انفعاليًا مثل إبداء مشاعر احلب وتقدير العلماء 

 . املتعلم وتطويرها وأساليب التكيف مع اآلخرين والتسامح وعدم التعجب والتقبل واالستجابة , كما يشمل تنمية مشاعر
 

 

 املستوى تعريفه افعاله السلوكية
 -خيتار -يبدي -يتعرف -يتابع -يصغي -يسأل -ينتبه

 جييب

استعداد املتعلم لالهتمام بظاهرة معينة أو 
 مثري معني

 االستقبال

يؤدي  –يناقش  –يعاون  –يقرر  –يشعر  –يساير  -جييب 
 يشرتك – يسمع –يبدي  –

املشاركة االجيابية واحلسية والتفاعل مع 
املوقف التعليمي تفاعالً  تتضمن من خالله 

 امليول واالهتمامات

 االستجابة

 –يقدر  –يتابع  –ميارس  –يقرتح  –يعمل  –يربز  –يبادر 
 يدعو –يساهم  –يشارك 

إعطاء القيمة لظاهرة معينة أو سلوك 
نتاج معيـن وتكون هذه القيمة مبثابة 

اجتماعي يقبله املتعلم ببطيء شديـد حيث 
يبدأ املتعلم بالتعبري عن هذه الظاهرة ثم 
 يبدي رأيه ثم يعطي أحكامًا ويدافع عنها

 والتقدير التقويم

يرتب  –جيمع بني  –يصحح  –يفاضل  –يصوغ  –ينظم 
 يتمسك –أهمية ظاهرة معينة 

مجيع القيمة املختلفة وإعادة تنظيمها 
الداخلي فيما يتعلق بظاهرة أو والتصاقها 

 سلوك معني

 التنظيم القيمي

 –يقرتح  –يستحي  –يؤمن  –يستخدم  –يؤدي  –مييز 
 لحي –يغري  –يظهر  –يساهم 

هذا املستوى أرقى مستويات اجملال 
االنفعالي إذ يف هذا املستوى تظهر فردية 
الفرد ويصبح له شخصية مميزة من خالل 

 سلوكه الثابت

 التمييز

 
 

 ( تقبل)  أن يصغي الطالب إىل حماضرة تدور حول تلوث البيئة /  مثال
 ( تقويم)  أن يقدر الطالب جهود العلماء العرب املسلمني يف تطوير علم اجلغرافية

  



 

(املهاري ) النفس حركي اجملال : ثالًثا  
 

فيه أن يسلك سلوكًا فيه تأدية حركات واستخدام  يشمل هذا اجملال األهداف اليت تتعلق بتكون مهارات حركية عند املتعلم , ويقتضي
  عضالت

 االفعال السلوكية تعريفه املستوى

) املالحظة    8
 ( احلسي اإلدراك

االدراك احلسي تتصل هذه املرحلة ب 
 استخدام املالحظة و الشعور العضوي

 يقيم -خيتار   - يكتشف

 ( االستعداد ) التهيؤ  . 2
دية نشاط هي اإلستعداد و النزعة لتأ

 .وسلوك بعينه 
 يبدى الرغبة -يظهر االهتمام 

 االستجابة املوجهة  4. 
 تتصل باحملاكاة و التقليد واحملاولة واخلطأ

. 
 يستنسخ شكل

 يؤدي -..طبقًا

 الستجابة امليكانيكية ا. 3
تتصل ب آداء األعمال عندما تكون 

 ,األستجابات مألوفة و معتادة 
 يرسم دائرة بدقة

 يكتب -يستخدم  -  يؤدي -  صحيحة

 يقيس بدقة وسعة  االستجابة املركبة.  5

 ينظم -خطأ

 التكييف
يرتبط باملهارات املطورة واليت يستطيع 

 .الفرد تغيريها 
ينوع من نربة صوته طبقًا لطبيعة 

 يغري -املستمعني 

 واالبداع التنظيم واالبتكار
تنمية و تطوير مناذج حركية جديدة 

 نيملقابلة موقف مع
 يبتكر يتمكن من-يصمم -يرسم 

 

 أمثلة 
 ( استجابة مركبة) ودقة متناهيه قيمة األس اهليدروجيين جملموعة من احملاليل أن يقيس الطالب بسرعة

    ( ابتكار وابداع)  جهازًا له القدرة على فصل مكونات املاء أن يصمم الطالب



 

 أهداف التعليم يف دور احلضانة
متجاوبة  رعاية منوه اخللقي والعقلي واجلسمي يف ظروف طبيعية سوية جلواألسرة ,صيانة فطرة الطفل و -8

 .مع مقتضيات اإلسالم 

 .املطابق للفطرة  التوحيد , تكوين االجتاه الديين القائم على -2
وتيسري امتصاصه الفضائل اإلسالمية واالجتاهات الصاحلة بوجود أسوة حسنة  السلوك , أخذ الطفل بآداب -4

 .وة حمببة أمام الطفل وقد
 وتهيئة للحياة املدرسية  ,  املدرسي إيالف الطفل اجلو -3

 .الصحيحة واألساسيات امليسرة, واملعلومات املناسبة لسنه واملتصلة مبا حييط به التعابري تزويده بثروة من -5
مترينه على حسن العادات الصحيحة, وتربية حواسه و وتعويده تدريب الطفل على املهارات احلركية, -6

 .استخدامها
 .إتاحة الفرصة أمام حيويته لالنطالق املوجَّه أالبتكاري, وتعهد ذوقه اجلمالي,و تشجيع نشاطه -7

 .وإسعاد الطفل وتهذيبه يف غري تدليل وال إرهاق( الطفولة حاجات)الوفاء بـ -1
لديهم, وحسن املواجهة ملشكالت  التيقظ حلماية األطفال من األخطار, وعالج بوادر السلوك غري السوي  -9

 .الطفولة
 أهداف التعليم االبتدائي

تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة يف نفسه الطفل ورعايته برتبية إسالمية متكاملة, يف خلقه, وجسمه,  -
 .وعقله, ولغته, وانتمائه إىل أمة اإلسالم

 .تدريبه على إقامة الصالة, وأخذه بآداب السلوك والفضائل -

 .مية املهارات األساسية املختلفة وخاصة املهارة اللغوية, واملهارة العددية, واملهارات احلركيةتن

تعريفه بنعم اهلل عليه يف نفسه, ويف بيئته االجتماعية واجلغرافية, ليحسن استخدام النَِّعم, وينفع نفسه  -
 .وبيئته

 .ر العمل اليدوي لديهتربية ذوقه البديعي, وتعهد نشاطه االبتكاري, وتنمية تقدي -

تنمية وعيه ليدرك ما عليه من الواجبات وماله من احلقوق, يف حدود سنِّه وخصائص املرحلة اليت مير بها,  -
 .وغرس حب وطنه, واإلخالص لوالة أمره

 أهداف التعليم املتوسط

بة اهلل وتقواه متكني العقيدة اإلسالمية يف نفس الطالب وجعلها ضابطة لسلوكه وتصرفاته, وتنمية حم -
 .وخشيته يف قلبه

 .تزويده باخلربات واملعارف املالئمة لسنِّه, حتى يلمَّ باألصول العامة واملبادئ األساسية للثقافة والعلوم - 

 . تنمية القدرات العقلية واملهارات املختلفة لدى الطالب, وتعهدها بالتوجيه والتهذيب -

 .مية اليت يسودها اإلخاء والتعاون, وتقدير التبعة, وحتمل املسؤوليةتربيته على احلياة االجتماعية اإلسال -



 

 .تدريبه على خدمة جمتمعه ووطنه, وتنمية روح النصح واإلخالص لوالة أمره -

 .حفز همته الستعادة أجماد ُأمَّته املسلمة اليت ينتمي إليها, واستئناف السري يف طريق العزة واجملد -

يف القراءة املفيدة, واستثمار فراغه يف األعمال النافعة, وتصريف نشاطه مبا جيعل تعويده االنتفاع بوقته  -
 .شخصيته اإلسالمية مزدهرة قوية

 .كيف يواجه اإلشاعات املضللة, واملذاهب اهلدامة, واملبادئ الدخيلة -بقدر سنه  -تقوية وعي الطالب ليعرف -

 أهداف املرحلة الثانوية

 .على شرعه -يف كافة جوانبها -وحده, وجعل األعمال خالصة لوجهه, ومستقيمة متابعة حتقيق الوالء هلل -

دعم العقيدة اإلسالمية اليت تستقيم بها نظرة الطالب إىل الكون واإلنسان واحلياة يف الدنيا واآلخرة,  -
لدعوة إليه, والدفاع وتزويده باملفاهيم األساسية والثقافية اإلسالمية اليت جتعله معتزًّا باإلسالم, قادرًا على ا

 .عنه

 , (اململكة العربية السعودية)حتقيق الوفاء للوطن اإلسالمي العام, وللوطن اخلاص  -

تنمية التفكري العلمي لدى الطالب, وتعميق روح البحث والتجريب والتتبع املنهجي, واستخدام املراجع,  -
 .والتعوُّد على طرق الدراسة السليمة

يف املعاهد العليا,  -مبستوياتها املختلفة -لطالب القادرين, وإعدادهم ملواصلة الدراسةإتاحة الفرصة أمام ا -
 .والكليات اجلامعية, يف خمتلف التخصصات

 .تهيئة سائر الطالب للعمل يف ميادين احلياة مبستوى الئق -

م, والقيام باملهام الدينية ختريج عدد من املؤهلني مسلكيا وفنيا لسد حاجة البالد يف املرحلة األوىل من التعلي -
 .وغريها( من زراعية وجتارية وصناعية)واألعمال الفنية 

 .حتقيق الوعي األسري لبناء ُأسرة إسالمية سليمة -

رعاية الشباب على أساس اإلسالم, وعالج مشكالتهم الفكرية واالنفعالية, ومساعدتهم على اجتياز هذه  -
 .الفرتة احلرجة من حياتهم بنجاح وسالم

 .تكوين الوعي اإلجيابي الذي يواجه به الطالب األفكاَر اهلدامة واالجتاهاِت املضللة -
 

  



 

 احملتوى
عد احملتوى الدراسي أهم مكونات املنهج , لذا فإن حتليله جيعل املدرس قادراً على تنظيم جمموع املعارف واملهارات بشكل يساعده ي

ية التدريسية تسري وفق خطوات منظمة والتحليل يوجه عمل املدرس ويفيده يف حتضري على حتقيق األهداف املخطوط هلا , ألن العمل
أنشطة خمتلفة تناسب عناصر احملتوى , ويساعدنا يف بناء االختبارات التحصيلية األمر الذي ييسر للمدرس اختيار عينة ممثلة 

 . جلميع جوانب املادة لتضمينها يف االختبار
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  عريف احملتوىت

  " جمموعة املعارف , املهارات , والقيم , واالجتاهات اليت ميكن أن حتقق األغراض الرتبوية "

  -: الفائدة من حتليل احملتوى

  . يتعرف املعلم القائم بعملية التحليل من خالله على كل جزئيات املوضوع .1

بعملية التحليل ؛ إلبداء الرأي وتسجيل املالحظات والقبول والرفض ـ أحيانًا ـ ألفكار الكاتب أو  يفتتح اجملال أمام القائم .2
  . املؤلف

  . يسهل عملية صياغة أهداف الدرس بصورة دقيقة وحمددة .3

  . يسهل عملية التقويم , وحيقق مشوليتها .4

  لم بكل ما حتتويه املادةحتليل مجيع موضوعات املادة الدراسية ينمي اخلربة لدى املع .5

 عناصر احملتوى

القيم  املهارات املفردات
 واالجتاهات

املفاهيم  احلقائق واالفكار
 واملصطلحات

 التعميمات االنشطة التدريبية

  . وهي العناوين الرئيسة والفرعية الواردة في الوحدة الدراسية أو الدرس:  المفردات
( صور ذهنية تشير إلى مجموعة من العاصرالمتقاربة ويعبر عنها بكلمة أو أكثر ) لمفاهيم بأنها تعرف ا:  المفاهيم والمصطلحات

  . أما المصطلحات فهي ما تم االتفاق على إطالقهعلى شيء معين
امة تعرف الحقيقة بأنها عبارة عن بيانات أو أحداث أو ظواهر ثبتت صحتها ،واألفكار هي مجموعة حقائق ع:  واألفكار الحقائق

  . تفسر الظواهر أو العالقات

 . تعرف التعميم بأنه عبارة تربط أو توضح العالقة بين مفهومين أو أكثر :التعميمات 
القيم هي المعايير التي يتم في ضوءها الحكم على المواقف أو السلوك ،أما االتجاه فهو مفهوم فردي : واالتجاهات  القيم

أو األشخاص أوالمواقف فيؤثر في سلوكه نحوها ويعمل على توجيه هذا السلوك في  شخصي يحدد ميول اإلنسان نحو األشياء
  . المواقف المختلفة

  . وهي الممارسات العقلية والعلمية التي يقوم بها الطلبة وتكون تعرضالطلبة لخبرات تربوية مقصودة ومخطط لها: المهارات 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  أسس اختيار احملتوى

  -: أهداف املنهج(  أ

. ت وظيفة احملتوى هي حتقيق الغايات واألهداف الرتبوية لذا ينبغي أن خنتار احملتوى املناسب الذي يستطيع أن يوصلنا إىل هذه األهداف إذا كان
 ب أنلذا جيب أن ننظر إىل احملتوى على أنه أداة لتحقيق أهداف معينة , وليس غاية بذاته , وعليه فإن أي تغيري أو تعديل أو إضافة أو حذف جي

 . يتم يف ضوء األهداف احملددة

  إن اختيار احملتوى خبرباته وأنشطته ومهاراته البد أن يتم يف ضوء حاجات املتعلم وقدراته ودرجة نضجه وطبيعة تعلمه -: حاجات املتعلم(ب

 -: حاجات اجملتمع( ج

أجل تقدم اجملتمع وتطوره لذا عند اختيار احملتوى البد من وهو احملور الثاني للعملية الرتبوية , وإذا كانت الرتبية عملية اجتماعية وجدت من 
ت , مراعاة هذه احلاجات واملتطلبات والقيم اليت يؤمن بها اجملتمع وحتديد آماله وتطلعاته لتتمكن العملية الرتبوية من تلبية تلك التطلعا

  . جملتمعوحتقيق املستقبل املنشود , والسيطرة على املشكالت واملعوقات وتلبية حاجات ا

 -: التطور العلمي والتكنولوجي(د

سية للعلم يتميز العصر الذي نعيش فيه باالنفجار املعريف , لذا أصبح من املؤكد عند عملية اختيار احملتوى الرتكيز على املبادئ واملفاهيم األسا
 . وطرائق البحث اخلاصة , وأن يتناسب مع درجة التقدم العلمي والتكنولوجي

  -: ل املستوى الدراسيأغراض حتلي

  . إعداد اخلطط التعليمية الفصلية اليومية (1

  . اشتقاق األهداف التدريسية (2

  . اختيار اسرتاتيجيات التعليم املناسبة (3

  . اختيار الوسائل التعليمية والتقنيات املناسبة (4

 . الكشف عن مواطن القوة والضعف يف الكتاب الدراسي (5

 . ف أبواب عناصر احملتوى لتسهيل عملية تنفيذ احلصةتبويب أو تصني (6

 :معايري تنظيم احملتوى

لكن ميكن . كما هو احلال بالنسبة الختيار احملتوى, ال توجد معايري حمددة متفق عليها فيما يتعلق بتنظيمه
 .للمعايري التالية أن تسهم يف حتقيق تنظيم جيد للمحتوى

 العلمية 
 الشمولية 

  والرأسيالتنظيم األفقي 

  (قابليته للتعلم)اإلمكانية الرتبوية الكتسابه  



 

 (اسرتاتيجيات التدريس ) التخطيط للتدريس 
 .هو أسلوب أو منهج حديث يهدف إىل حصر اإلمكانات و املوارد املتوفرة و دراستها :  التخطيط

 
 :دريسشروط أو أسس ينبغي على املعلم مراعاتها يف عملية التخطيط للت

 .احملددة ضوء األهداف التعليميةخطة التدريس يف   جيب أن توضع -
جيب أن تربط اإلجراءات واألساليب والوسائل واملواد التعليمية اليت تتضمنها اخلطة باألهداف التعليمية  -

 .وباخلربات والنشاطات التعليمية وأن تتناسب هذه اإلجراءات مع األهداف واخلربات  احملددة
أن تربط أساليب التقويم وإجراءاته اليت تتضمنها اخلطة باألهداف التعليمية واخلربات  جيب -

 .واإلجراءات التعليمية  واألنشطة
 .ينبغي أن تراعى يف اخلطة اخلصائص النمائية للتالميذ وحاجتهم والفروق الفردية بينهم -

 .ة املتاحةينبغي أن تكون اخلطة ممكنة يف ضوء اإلمكانات املادية والزمني -
ينبغي أن تكون اخلطة ممكنة التحقيق والتنفيذ وينبغي االبتعاد عن وضع اخلطط املثالية اليت ال ميكن  -

 .تنفيذها
يف التخطيط للتدريس مبدأ تكامل اخلربات وحتقيق االتصال والوحدة والتكامل بني كل خطة   جيب أن يراعى -

 .وبني اخلطط السابقة
خطيط بالشمول مبعنى أن تشمل العناصر والشروط واملتغريات اليت حتيط باملوقف جيب أن تتصف عملية الت -

 .التعليمي
 .باملرونة واالتساع وإمكان التغيري  ينبغي أن تتصف عملية التخطيط -

 :مستويات التخطيط للتدريس
 :هناك مستويني للتخطيط هما

 .اخلطط السنوية والفصلية  التخطيط بعيد املدى مثل -8
 .حلصة دراسية أو ألسبوع دراسي أو لوحدة دراسية  طيط قصري املدى مثل التخطيطالتخ -2

 (السنوي أو الفصلي)التخطيط بعيد املدى : أوال
يطلب من املعلم إعداد خطة سنوية يوضح فيها خطة سري العملية التعليمية على مدار العام الدراسي لتنظيم 

ضمنة يف مناهج املباحث املطلوب منه تعليمها وهكذا, فاخلطة عمله يف تنفيذ أهداف العملية التعليمية املت
السنوية مبثابة دليل عمل للمعلم حيث يتضمن هذا الدليل األهداف واخلربات واألساليب واإلجراءات التعليمية 

الذي سوف يسلكه   وأساليب التقويم والفرتة الزمنية للتنفيذ وأولويات العمل فهي حتدد للمعلم معامل الطريق
 :على النحو التالي  على مدى العام الدراسي أما بالنسبة لعناصر هذه اخلطة فيمكن حتديدها



 

األهداف اخلاصة باملوضوع الذي يدرسه املعلم وحيب أن تنفذ هذه األهداف على شكل سلوكي وأن تتصف  -8
 .وأن تتصف بالتحديد( االجتاهات, املهارات,املعرفية)بالشمول 

 (.حمتوى املنهج)اليت تؤدي إىل حتقيق األهداف السابقة اخلربات التعليمية  -2
اإلجراءات واألساليب والوسائل التعليمية واملواد التعليمية وتشمل هذه اإلجراءات واألساليب والطرق  -4

وتشمل الوسائل ........... الزيارات, التجارب الرحالت, البحوث, احملاضرة, التعليمية مثل املناقشة
 .إخل....األفالم والنماذج واخلرائط والصور والرسومالتعليمية مثل 

 .أساليب التقويم وأدواته اليت تستخدم لقياس مدى حتقيق األهداف -3
 .....(.األسبوع األول من شهر)حتديد الفرتة الزمنية الالزمة للتنفيذ من حيث الكم والتوقيت  -5

 :وضع اخلطة اليومية: ثانًيا
خلطة السنوية يف املبادئ واألسس أو العناصر اليت تتضمنها وإمنا ختتلف هذه ال ختتلف اخلطة اليومية عن ا

 اخلطة عن اخلطة السنوية يف أنه تتضمن أهداًفا تعليمية ميكن حتقيقها يف حصة دراسية 
 . واخلربات التعليمية واإلجراءات التعليمية وأساليب التقويم  األهداف  :عناصر اخلطة اليومية هي

 
ملعلم عند شروعه يف التخطيط حلصة دراسية أو وحدة دراسية تتطلب أكثر من حصة دراسية مراعاة ويقرتح على ا

 :ما يلي
أن يقوم بتحليل دقيق للموضوع الدراسي لتحديد املفاهيم والقوانني والتعميمات واملبادئ األساسية واخلربات  -

ها واالجتاهات اليت يتوقع من التالميذ اكتسابها التعليمية اليت يتوقع من التالميذ تعلمها واملهارات اليت يتضمن
 .للموضوع  ذلك ألن هذا التحليل يساعد املعلم يف حتديد األهداف التعليمية

ماذا سيتعلم التالميذ؟ فاإلجابة : أن جييب املعلم على التساؤل الذي ينبغي عليه أن يطرحه على نفسه وهو -
وبالتالي فعلى املعلم حتديد األهداف . موضوع أو للموقف التعليميعلى هذه التساؤل ميثل األهداف التعليمية لل

التعليمية للموقف التعليمي حتديد سلوكًيا حيث يراعي يف كل هدف أن يكون مصوًغا على شكل سلوك ميكن 
 .مالحظته وتقوميه وتنفيذه

 .توى ومضمون هذه األهدافأن خيتار املعلم اخلربات التعليمية والنشاطات التعليمية املناسبة اليت تشكل حم -
 .أن يقوم املعلم بتحديد األساليب واإلجراءات التعليمية مبا يف ذلك الوسائل التعليمية املناسبة -

 .أن حيدد املعلم أساليب التقويم املناسبة لكل هدف تعليمي من األهداف احملددة للموقف التعليمي -
 .كل هدف من األهداف التعليمية يف احلصةأن حيدد املعلم الفرتة الزمنية املخصصة لتنفيذ  -

 .أن يسجل املعلم مالحظاته وآراءه يف مكان خمصص يف اخلطة -
 
 
  



 

 مكونات خطة التدريس
 :  املكونات الروتينية وتشتمل على ما يلي -: أواًل 

 . عنوان املوضوع أو الدرس الذي سيتم تدريسه يف احملاضرة القادمة( 8)
 . ية التنفيذ يوم وتاريخ بدء ونها( 2)

 . املواعيد اليت يتم فيها التنفيذ من وقت اليوم الدراسي (4)
 . الصف الذي يتم فيها التنفيذ (3)

 .حتديد الزمن الكلي لتنفيذ اخلطة وذلك بعدد من احلصص ويتم توزيع هذا الزمن على املكونات املختلفة للخطة( 5)
- :  املكونات الفنية وتشتمل على -: ثانيًا 

 . وهي عبارات حيتوى كل منها على فعل سلوكي إجرائي يصف أداء الطالب املتوقع :  أهداف التعلم( 8) 
 .وهي كل ما من شأنه العمل على حتقيق أهداف تعلم ,وكذلك إسرتاتيجية التدريس املناسبة للطالب :  إجراءات التدريس( 2)

 .املواد واألجهزة التعليمية احملققة ألهداف اخلطة ( 4) 
 .أسئلة أو غريها حتقق أهداف اخلطة :  تقويم التعليم( 3) 

 . الواجبات املنزلية ( 5) 
  .زمن التدريس( 6)

 : عملية ختطيط التدريس تتطلب عملية ختطيط التدريس إتقان املعلم املهارات التالية
 . حتديد خربات الطالب السابقة ومستوى منوهم العقلي و درجة استيعابهم -: أواًل 

حتديد املواد التعليمية والوسائل املتاحة للتدريس وذلك مبعرفة املواد واألجهزة التعليمية املتوافرة يف املدرسة و تعيني  -: ثانيًا
 . الوسيلة املستخدمة يف املوضوع

 :  ما تتضمنه املادة من مهاراتو حتليل مادة التدريس لتحديد حمتوى التعلم , -: ثالثًا
 :  لب تعلمها ومهارات غري أساسية وتنقسم إىل قسمنيمهارات أساسية ينبغي للطا

 . مهارات سبق للطالب معرفتها كتبت بهدف التمهيد أو الربط ملا هو موجود حاليًا -
  .ومهارات مل يسبق للطالب معرفتها كتبت بهدف الشرح والتوضيح للتمهيد للمراحل القادمة -

لتعلم باختالف نوعية الطالب ومستواهم العقلي و املواد والوسائل املتاحة صياغة أهداف التعلم حيث ختتلف أهداف ا -: رابعًا
 .للتدريس 

تصميم اسرتاتيجية لتحقيق أهداف التعّلم وهي كتابة ما ستفعله واألسئلة اليت ستوجهها للطالب واملادة أو الوسيلة  -: خامسًا 
 . راءات الدرس املعطىاليت ستستخدمها ودورها وما سيقوم به الطالب خالل تفاعلهم مع إج

اختيار وتصميم أساليب تقويم نتائج التعلم وتكمن هذه املهارة بدقتها ووضوح ارتباطها باألهداف وتعددها بتعدد  -: سادسًا
 .األهداف

 

 

 
  



 

 
 

 ( اسرتاتيجيات التدريس ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 :ـ التفكري الناقد  1
 ( الكشف عن العيوب واألخطاء , حل املشكالت)  

 : التطبيقات

 . أ ـ مهارات التفكري الناقد 
 . ب ـ مسات من ميارس التفكري الناقد

 . ج ـ بيئة تعليمية مناسبة الكتساب مهارات التفكري الناقد

 . مسات املعلم واملتعلم يف تعليم التفكري الناقد د ـ

كيف ينقد الطالب فكر وعقيدة اخلوارج : )  املثال التطبيقي
 ( , وتبيني آثارهم اخلطرية

 ـ التفكري االبداعي 4
التعليم بواسطة التفكري االبداعي لتطوير العمليات ) 

الرتبوية التعليمية واالجتماعية والتكنولوجية وحل 
  ( ت بطرق مبتكرةاملشكال

  ـ تنمية االبداع8:  اخلصائص

  ـ صفات الشخص املبدع2

  ـ معوقات التفكري االبداعي3

تنمية التفكري االبداعي للطالب حبل :  أـ املثال التطبيقي
 . مشكالت يف القدر

بـ طرق دعم األقليات املسلمة , وحل مشكالتهم بوسائل 
  وأساليب وآليات مناسبة

 

 

 لتعاوني ـ التعلم ا 3
 اكتساب املعرفة عن طريق التعلم التعاوني بطرق متنوعة) 

)  

 التطبيقات
أـ تعليم األنداد ب ـ املشروع اجلماعي جـ الطرقة املتشابكة 

  . الفردية

 املثال التطبيقي
استخراج أسباب اخللف بني العلماء بطريقة تعاونية بني )  

  ( الطالب

 ـ التعلم االستكشايف 2
استثارة أذهان الطالب عن طريق األمثلة واألسئلة )  

  ( الكتشاف العالقات بني األشياء وتكوين املفاهيم

  : التطبيقات

 . أ ـ اختيار أمثلة لتوضيح قاعدة من قواعد الفقه أو األصول

أمثلة وشواهد تطبيقه لبيان عالقتها بالكبائر ب ـ استكشاف 
  أوالصغائر



 

 واسرتاتيجياته طرق التدريس
 

املعلم من خطوات متسلسلة متتالية مرتابطة لتحقيق هدف أو هو مايتبعه :  مفهوم طريقة التدريس
 .جمموعة أهداف تعليمية حمددة 

 يقصد به جمموعة األمناط التدريسية اخلاصة باملعلم اليت يفضلها , : أسلوب التدريس

يقصد بها جمموعة حتركات املعلم اليت حتدث داخل الفصل بشكل منظم , :  اسرتاتيجيات التدريس
 .بهدف حتقيق األهداف املعدة مسبقًاومتسلسل , 

 
 عوامل مؤثرة يف اختيار طريقة التدريس

 

 مايتعلق باملعلم
 والفنية -والرتبوية  -والثقافية  -قدرته العلمية  -أ

وقابليتهم  -ومدى ثقتهم به  -عالقته بالطالب  -ب
 للتفاعل معه

 مايتعلق بالطالب

  مهمواهتما -وحاجاتهم  -واستعدادهم  -قدرتهم  -أ

أو  -اإلجيابية  -ميوهلم  -عالقتهم باملادة الدراسية  -ب
 حنوها _السلبية 

  قليل -متوسط  -كثري  -عددهم يف الفصل الدراسي  -ج

 مايتعلق باملدرسة
  ثانوي -متوسط  -ابتدائي  -املرحلة التعليمية  -أ

 واملادية -البشرية  -إمكانيات املدرسة -ب

 مايتعلق باملادة الدراسية
  - طبيعتها اخلاصة -أ

  أهدافها العامة -ب

 مايتعلق بالدرس
  موضوعه -أ

 املهارية -الوجدانية  -املعرفية  -أهدافه اخلاصة  -ب

 

 مايتعلق بالزمن
 - التوقيت الدراسة -أ

  توقيت احلصة -ب

 زمن احلصة الدراسية -ج

 
  



 

 : س تصنيفات هيصنفت اإلسرتاتيجيات التدريسية إىل عدة تصنيفات ولعل أشهرها مخ
 

 :وتضم عدة اسرتاتيجيات فرعية مثل رإسرتاتيجية التدريس املباش .8
 

املشاهدة  –القراءة املوجهة التشاركية  –السقاالت التعليمية  –العروض  –األسئلة الصفية  –املناقشة  –احملاضرة 
 . واإلستماع

  

 : ثل وتضم عدة اسرتاتيجيات فرعية م رإسرتاتيجية التدريس غري املباش .2
 –خرائط املفاهيم  –الكتابة التعزيزية  –القراءة ذات املعنى  –البحث واالستقصاء  –دراسة احلالة  –حل املشكالت 

 . اإلجراءات املوجهة

  
  

 وتضم عدة اسرتاتيجيات فرعية مثل  إسرتاتيجية التدريس باخلربة املباشرة .4
 

الدراسات  –التصوير اهلادف –احملاكاة  –األلعاب التعليمية  – إجراء التجارب –األسلوب القصصي  –الزيارات امليدانية 
 . بناء النماذج –استخدام التفكري الرتابطي  –لعب األدوار  –املسحية 

  

 : يالتدريس التفاعل .3

حل  –املقابالت  –التعلم التعاوني  –احلوار  –العصف الذهين  –الندوات :وتضم عدة اسرتاتيجيات فرعية مثل 
 .املؤمترات –املشكالت 

  

  :( التعلم الذاتي) الدراسة االستقاللية  .5
 –كتابة التقارير –املقاالت واليوميات  كتابة –وتضم عدة اسرتاتيجيات فرعية مثل التدريس بإستخدام احلاسوب 

 ..الفيديو التفاعلي –اإلنرتنت  –احلقائب التعليمية  –مراكز التعلم  –املشاريع البحثية  –التعلم عن بعد 

 
  



 

 :أنواع طرق التدريس 
 . مثل طريقة حل املشكالت: طرق تركز على نشاط التلميذ 

 مثل اإللقاء: طرق ال تركز على نشاط التلميذ 

 .مثل املناقشة و احلوار : طرق تركز جزئيًا على نشاط التلميذ 
 :تصنيفها وفقًا لنوع التعلم و عدد التالميذ 

 .الت و املناقشة أو احلوار اإللقاء حل املشك:  طريق التدريس اجلمعي

 .التعليم املربمج أو التعليم باحلاسبات اآللية :  طرق التدريس الفردي
 : أنواع طرق التدريسشرح 

 
  

 اإللقاء احملاضرة

  :المقدمة أو التمهيد  -
الغرض منها إعداد عقول التالميذ للمعلومات الحديثة 

ئتها للموضوع الجديد من خالل تذكيرهم بالدرس وتهي

  .السابق
  : العرض -2

ويتضمن موضوع الدرس كله من حقائق وتجارب وصوالً 
إلى استنباط القواعد العامة والحكم الصحيح،لذا فإنها 

 .تشمل على الجزء األكبر من الزمن المخصص للدرس
 

  : الربط  -3
) ن الجزئيات الغرض منه أن يبحث المعلم عن الصلة بي

ويوازن بين بعضها البعض حتى يكون ( المعلومات 
التالميذ على بينة من هذه الحقائق، وقد تدخل هذه 

  .الخطوة عادة مع المقدمة والعرض
  : االستنباط -4

وهي خطوة يمكن الوصول إليها بسهولة إذا سار 
المعلم في الخطوات السابقة بطريق طبيعي، إذ بعد 

الجزيئات يمكنهم الوصوإللى القوانين  أن يفهم التالميذ
  .العامة والتعميمات واستنباط القضايا الكلية

  : التطبيق  -5

وفيها يستخدم المعلم ما وصل إليه من تعميمات 
وقوانين ويطبقها على جزئيات جديدة،حتى يتأكد من 

ثبوت المعلومات إلى أذهان التالميذ، ويكون هذا 
الطريقة تقوم عموماً  وهذه. التطبيق في صورة أسئلة

على الشرح واإللقاء من المعلم، واإلنصات واالستماع 

  .منجانب التالميذ واالستظهار استعداداً لالمتحان
 

 خطواتها

ـ تسبب هذه الطريقة إجهاد وإرهاق المعلم 1

  .حيث أنه يلقى عليه العبء طوال المحاضرة
ـ موقف المتعلم في هذه الطريقة موقف سلبي 2

في عملية التعلم ،  النها تنمي عند المتعلم صفة 
التكال على المعلم الذي يعتبر مع الكتاب مصدراً ا

  .للعلم والمعرفة
ـ تؤدي هذه الطريقة إلى الملل بين التالميذ 3

حيث أنها تميل لالستماع طوال المحاضرة وتحرم 
التلميذ من االشتراك الفعلي في تحديد أهداف 

  .الدرس ورسم خطته وتنفيذها

رغباتهم ـ أن هذه الطريقة تغفل ميول التالميذ و4
والفروق الفردية بينهم إذ يعتبر التالميذ سواسية 

  .في عقولهم التي تستقبل األفكار الجديدة
ـ تهتم هذه الطريقة بالمعلومات وحدها وتعتبرها 5

غاية في ذاتها وبذلك تغفل شخصية التلميذ في 
 جوانبها الجسمية والوجدانية 

  .واالجتماعية واالنفعالية
إلى المادة التعليمية على  ـ تنظر هذه الطريقة6

أنها مواد منفصلة لفظية، ال على أنها خبرات 
متصلة، وال تؤدي إلى اكتساب المهارات والعادات 

  .واالتجاهات والقيم
ـ هذه الطريقة تجعل المعلم يسير على وتيرة 7

واحدة وخطوات مرتبة ترتيباً منطقياً ال يحيد عنه، 

لسأم مما يؤدي في كثير من األحيان إلى ا

  .والملل
ـ إنها طريقة وثيقة الصلة بمفهوم ديكتاتوري عن  8

السلطة إذا أن المعلم في هذه الطريقة هو وحده 

المالك للمعرفة والتلميذ فيها مسلوب اإلرادة عليه 
  .أن يسمع ويلتزم الطاعة

 

 عيوبها

بسهولة التطبيق ، وبموافقتها لمختلف مراحل -1
التعليم باستثناء طريقة التحضر التي توافق خصيصاً 

  .طالب الجامعة أو كبار السن بصفة عامة
ز طريقة المحاضر باتساع نطاق المعرفة، ـ تمتا2

وبتقديم معلومات جديدة منهنا وهناك مما يساعد في 
  .إثراء معلومات الحاضرين

ـ تفيد طريقة الشرح في توضيح النقاط الغامضة 3
ويساعد الوصف كذلك في خدمة هذا الغرض، وثبوت 

  .األفكار في الذهن

ختلف ـ تعتبر طريقة الوصف مناسبة لتطبيقها في م4

ميادين المعرفة، وتمتاز طريقة القصص بأنها تشد انتباه 
 .التالميذ وتزيد من تركيزهم واهتمامهم بموضوع الدرس

 
 

 مميزاتها
 ـ احملاضرة1

 ـ الشرح2

 ـ الوصف 3

 ـ القصص 4
 

 صورها

ملعلومات هي عبارة عن قيام املعلم بإلقاء ا
واملعارف على التالميذ يف كافة اجلوانب اليت 

 .قد يصعب احلصول عليها بطريقة أخرى
 



 

 
 

 
  

 :األساليب الفعالة في اإللقاء 
  .ارة حب االستطالع لدى تالميذه، وإعطاء التالميذ فكرة عن عناصر الموضوعـ أن يقوم المعلم بإث1

  .ـ تكيف سرعة العرض حسب قدرة التالميذ على المتابعة وتسجيل المالحظات2
  .ـ طرح أسئلة على التالميذ بين فترة وأخرى للتأكد من مدى فهمهم ومتابعتهم للدرس3
  .وأني حاول النظر إلى جميع التالميذ أثناء اإللقاءـ أن يكون صوت المعلم طبيعياً وعادياً 4

  .ـ االهتمام باستخدام الوسائل المعينة على التوضيح وكسر الملل بين التالميذ5

  .ـ تثبيت العناصر األساسية للدرس على السبورة لكي يستطيع التالميذ متابعة ما يقال6

  .نتباه التالميذـ عدم اإلكثار من الخروج عن الموضوع ألن ذلك يشتت ا7
  .ـ عدم التأثر واالنفعال في حالة انصراف التالميذ وتشتت انتباههم ألن ذلك يبدو طبيعياً أحياناً  8

ـ محاولة عمل اختبارات قصيرة للتالميذ في نهاية الحديث أو بداية الحصة الثانية لكي يكون ذلك محفزاً للتالميذ لمتابعة ما 9
  .بصورة جدية يلقى عليهم

 

 طريقة املناقشة

ـ االهتمام بتحديد امليعاد واملكان اليت سوف يتم 1
  .فيه املناقشة

  .ـ حتديد موضوع املناقشة وتوضيح أهدافه2

تدريب التالميذ على طريقة التفكري السليم 3
  .الرأي اخلاص بهم والتعبري عن

ـاختيار أحسن املراجع املناسبة جلمع املادة 4
  .العلمية اخلاص باملوضوع وهو موضوع املناقشة

  .ـ تنظيم مادة املناقشة تنظيمًا تربويًا سليمًا5

  .ـ االهتمام بكتابة عناصر املوضوع على السبورة6

  .ـ االلتزام الكلي باحلضور قبل بدء املناقشة7

سخرية من التالميذ الذي ال يوفقون يف ـ عدم ال 8
  .التعبري عن رأيهم تعبريًا صحيحًا

ـ حسن استخدام الضبط والربط داخل قاعة 9
  .املناقشة

 

  .تالميذ للعمل كلهـ احتكار عدد قليل من ال1

ـ عدم االقتصاد يف الوقت ألنه قد جتري 2
املناقشة , بأسلوب غري فعال مما يؤدي إىل هدر 

  . يف الوقت واجلهد

ـ التدخل الزائد من املعلم يف املناقشة , 3
وطغيان فاعلية املعلم يف املناقشة على فاعلية 

  .التدريس

ـ احتمال زوال أثر املعلم يف هذه الطريقة 4
  .لكونه سيكون مراقبًا ومرشدًا فقط

ـ اهتمام املعلم والتالميذ بالطريقة 5
  .واألسلوب دون اهلدف من الدرس

ـ إن هذه الطريقة تشجع التالميذ على 1
ام بعضهم البعض وتنمي عند الفرد احتر

  .روح الجماعة
ـ خلق الدافعية عند التالميذ بما يؤدي 2

إلى نموهم العقلي والمعرفي من خالل 
  .القراءة استعداداً للمناقشة

ـ أنها تجعل التلميذ مركز العملية 3
التعليمية بدالً من المعلم وهذا ما يتفق 

  .واالتجاهات التربوية الحديثة
وسيلة مناسبة لتدريب التالميذ  ـ أنها4

على أسلوب الشورى و الديمقراطية ، 
ونمو الذات من خالل القدرة على التعبير 

  .عنها ، والتدريب على الكالم والمحادثة
تشجيع التالميذ على العمل والمناقشة 5

الحرة إلحساسهم بالهدف من الدرس 
  .والمسئولية التعاونية

 

املناقشة احلرة , واملناقشة املضبوطة 
  .وطةجزئيًا, واملناقشة املضب

,وتأخذ هذه الطريقة يف أساليبها أشكااًل 
متعددة كالندوات واللجان واجلماعات 

الصغرية,ومتثيل األدوار والتمثيل التلقائي 
للمشكالت االجتماعية , وتستخدم هذه 

الطريقة عادة لتنمية املهارات املعرفية 
 .. واالجتاهات واملشاعر

ميذ هي عبارة عن أسلوب يكون فيه املدرس والتال
حيث أنه يتم طرح القضية  إجيابييف موقف 

أو املوضوع ويتم بعده تبادل اآلراء املختلفة لدى 
التالميذ ثم يعقب املدرس على ذلك مبا هو 

صائب ومبا هو غري صائب ويبلور كل ذلك يف نقاط 
 حول املوضوع أو املشكلة

 خطواتها

 مميزاتها

 عيوبها

 انواعها

ـ مساعدة التالميذ في عدم الخروج عن 1
  .موضوع المناقشة

ـ معاونة التالميذ على استخدام كل 2
  .المادة المتصلة بالمناقشة

ـ المحافظة على سير المناقشة نحو 3
 .األهداف المتفق عليها

ور د
 املعلم



 

 
  

 طريقة احلوار
أول من استخدم هذه 

 سقراط  الطريقة

ـ تدفع املتعّلمني إىل املشاركة واالستمتاع بها  1
 .وتشجعهم على ذلك

ـ يستطيع املعّلم التعّرف إىل مستوى متعّلميه  2
  .بشكل جّيد

ملعرفّية للمتعّلمني ـ تنّمي القدرات الفكرّية وا 3
 .وتدّربهم على التحليل واالستنتاج

 .ـ يكون املتعّلم فيها مركز النشاط والفعالّية 4

 

ـ تنّمي لدى املتعّلمني حّب التعاون والعمل  5
 .اجلماعّي

 

ـ تنّمي لدى املتعّلمني األسلوب القيادّي وحتّمل  6
 .املسؤولّية

 

ـ أن يشارك باملناقشة مجيع  1
املتعّلمني, وأن تتاح الفرصة هلم 

 .ملناقشة بعضهم بعضًا

 

ـ أن يشارك املعّلم يف توزيع املتعّلمني  2
 .وضبط املناقشة والتنظيم

لموضوع والتأكّد من ـ تحديد المعلّم ل1 
مدى صالحيته ليكون محّل المناقشة 

 .الجماعيّة مع المتعلّمين
 

ـ إبالغ المتعلّمين بموضوع الدرس  2
ليبادروا إلى القراءة حوله، واالستعداد 

 .للمناقشة
 

ـ بدء المعلّم المناقشة بعرض موجز  3
لموضوعه أو للمشكلة وأهميّتها والهدف 

 .ض أفكارهامنها وأهّم المصطلحات، وبع
ـ تهيئة المناخ المناسب للمناقشة،  4

 .مكاناً وزماناً، وإعداداً، وترتيباً 
 

ـ حرص المعلّم على مشاركة جميع  5
المتعلّمين بالمناقشة مع عدم السماح 
لبعضهم باالستئثار بها، أو االنسحاب 

  .منها
 

ـ ضبط مسار المناقشة ضمن الموضوع  6
د المحّدد، وفي ضوء الزمن المحدّ 

 .واألهداف المحدّدة

ـ قد يتّم الرتكيز على طريقة املناقشة, وليس  1
  على األهداف احملّددة,

ـ إّن إعطاء إدارة املناقشة ألحد املتعّلمني قد  2
 .والتوجيه واإلرشاديضعف دور املعّلم يف املناقشة 

 

ـ قد تقود املناقشة إىل اخلروج عن املوضوع أو  3
 اهلدف احملّدد ما يوّلد تشّتتًا للمتعّلمني

ـ قد ال يستطيع املتعّلمون اّلذين لديهم خجل وال  4
ميتلكون القدرة على املناقشة واحلديث االشرتاك 

 .يف املناقشة ما يوّلد لديهم ردود فعل عكسّية

طر على املناقشة عدد حمّدد من ـ قد يسي 5
املتعّلمني بالشكل اّلذي ال يسمح للمتعّلمني 

 .اآلخرين باملشاركة يف املناقشة

هي طريقة تدريسيّة تعتمد على الحوار 
الشفهّي بين المعلّم والمتعلّم، أو بين 

المتعلّمين أنفسهم، يتّم من خاللها 

 .تقديم الدرس
هي حوار بين المعلّم والمتعلّمين 
للوصول بهم تدريجيّاً عن طريق 

االستجواب إلى الكشف عن حقيقة لم 

 .يعرفوها من قبل

 مميزاتها
 عيوبها

 خطواتها
 ينبغي أن



 

 
  

 طريقة حل املشكالت
 ( األسلوب العلمي يف التفكري )

ن وعلى املدرس إرشاد وحث التالميذ على املشكلة ع
 : طريق

حث الطالب على القراءة احلرة و االطالع على  -1
 .مصادر املعرفة املختلفة من الكتب واجملالت وغري ذلك

أن يعني التالميذعلى اختيار أو انتقاء املشكلة  -2
املناسبة وحتديدها وتوزيع املسؤوليات بينهم 

 .حسبميوهلم وقدراتهم

أن يقوم بتشجيع التالميذ على االستمرار  -3
وحيفزهم على النشاط يف حالة تهاونهم, وتهيئ هلم 

املواقف التعليمية اليت تعينهم على التفكري إىل أقصى 
 . درجة ممكنة

ال بد أن يصاحب هذه الطريقة عملية تقويم مستمر -4
من حيث مدى حتقق األهداف ومن حيث مدى تعديل 

سلوك التالميذ وإكسابهم معلومات واهتمامات 
 يدة مرغوبة  واجتاهات وقيم جد

ري العلمي ومهاراته عند ـ تنمية اجتاه التفك1
 .التالميذ

ـ تدريب التالميذ على مواجهة املشكالت يف 2
  .احلياة الواقعية

ـ تنمية روح العمل اجلماعي وإقامة عالقات 3
  .اجتماعية بني التالميذ

 ـ أن طريقة حل املشكالت تثري اهتمام التالميذ 4

 وحتفزهم لبذل اجلهد الذي يؤدي إىل حل املشكلة

  - : والبد للمعلم من

  : ـ اإلحساس بوجود مشكلة وتحديدها1
ويكون دور المعلم في هذه الخطوة هو اختيار 

 المشكلة التي تناسب 
 .مستوى نضج التالميذ والمرتبطة بالمادة الدراسية

 
 : ـ فرض الفروض2

وهي التصورات التي يضعها التالميذ بإرشاد المعلم 
 لحل المشكلة 

 هي الخطوة الفعالة في التفكير وخطة الدراسة،و
وتتم نتيجة المالحظة والتجريب واالطالع على 

  .المراجع والمناقشة واألسئلة وغيرها
  : ـ تحقيق الفروض3

ومعناها تجريب الفروض واختيارها واحداً بعد اآلخر، 
حتى يصل التالميذ للحل، باختيار أقربها للمنطق 

حكام عامة مرتبطة بتلك والصحة أو الوصول إلى أ
  .المشكلة

  .(التطبيق  ) ـ الوصول إلى أحكام عامة4

أي تحقيق الحلول واألحكام التي تم التوصل إليها 
  . للتأكد من صحتها

ويمكن إيجاز الخطوات الرئيسة التي تسير فيها 
 : الدراسة في طريقة حل المشكالت باآلتي

 . ـاإلحساس بالمشكلة1

  . ع تعيين مالمحها الرئيسيةـ تحديد المشكلة م2
 .ـ جمع المعلومات والحقائق التي تتصل بها3

 .ـ الوصول إلى أحكام عامة حولها4

ـ تقديم ما توصل إليه من األحكام العامة إلى 5
 .مجال التطبيق

 

  . ـ صعوبة حتقيقها فيكل املواقف التعليمية1

ـ قلة املعلومات أو املادة العلمية اليت ميكن 2
 أنيفهمها الطالب

  . لطريقةعند استخدام هذه ا

ـ قد ال يوافق املعلم يف اختياراملشكلة اختياراً 3
 حسنا, 

وقد ال يستطيع حتديدها بشكل يتالءم ونضج 
  .التالميذ

ـتحتاج إىل اإلمكانات وتتطلب معلمًا مدرباً 4
 .بكفاءة عالية

 

خالل هذه الطريقة صياغة ويتم من 
المقرر الدراسي كله في صورة مشكالت 

  .يتم دراستها بخطوات معينة
هي حالة يشعر فيها  :والمشكلة 

التالميذ بأنهم أمام موقف قد يكون مجرد 
سؤال يجهلون اإلجابة عنه أو غير واثقين 

 من اإلجابة الصحيحة، 
 

 عيوبها

 مزاياها

 

 شروط اختيار املشكلة

  . أن تكون املشكلة مناسبة ملستوى التالميذ1

مبوضوع الدرس,  ـ أن تكون ذات صلة قوية2
  . ومتصلة حبياة التالميذ وخرباتهم السابقة

ـ االبتعاد عن استخدام الطريقة اإللقائية يف 3
 .حل املشكالت إال يف أضيق احلدود

 



 

 
  

 املشروعات

هو أي عمل ميداني يقوم  :المشروع 
به الفرد ويتسم بالناحية العلمية 

وتحت إشراف المعلم ويكون هادفاً 
ويخدم المادة العلمية ، وأن يتم في 

 .عيةالبيئة االجتما
 : أنواع المشروعات 

المشروعات إلى أربعة  (كبا ترك  )قسم 
 :أنواع هي

  : (إنشائية  )ـ مشروعات بنائية 1
وهي ذات صلة علمية، تتجه فيها 

المشروعات نحو العمل واإلنتاج أو صنع 
صناعة الصابون ، الجبن ، تربية ) األشياء 

 .(الخ … الدواجن ، وإنشاء حديقة 
مثل الرحالت   :اعية ـ مشروعات استمت2

التعليمية ، والزيارات الميدانية التي تخدم 
مجال الدراسة ويكون التلميذ عضواً في 

  .تلك الرحلة 
وتهدف  :ـ مشروعات في صورة مشكالت 3

لحل مشكلة فكرية معقدة، أو حل مشكلة 
من المشكالت التي يهتم بها التالميذ أو 
محاولة الكشف عن أسبابها،مثل مشروع 

 ية األسماك أو الدواجن ترب
 :ـ مشروعات يقصد منه كسب مهارة 4

والهدف منها اكتساب بعض المهارات 
 العلمية 

أو مهارات اجتماعية مثل مشروع إسعاف 
 .المصابين

 

 : ـ املوقف التعليمي1

يف هذه الطريقة يستمد حيويته من ميول وحاجات 
املعلومات واملعارف اليت حيصل عليها التالميذ وتوظيف 

الطالب داخل الفصل, حيث أنه ال يعرتف بوجود مواد 
  .منفصلة

ـ يقوم التالميذ بوضع اخلطط ولذا يتدربون على 2
التخطيط ,كما يقومون بنشاطات متعددة تؤدي إىل 

  .إكسابهم خربات جديدة متنوعة

مثل : ـ تنمي بعض العادات اجليدة عند التالميذ 3
مل املسئولية, التعاون , اإلنتاج , التحمس للعمل , حت

  .االستعانة باملصادر والكتب واملراجع املختلفة

ـ تتيح حرية التفكري وتنمي الثقة بالنفس, وتراعي 4
الفروق الفردية بني التالميذ حيث أنهم خيتارون 

 .مايناسبهم من املشروعات حبسب ميوهلم وقدراتهم

 

  : المشروع اختيارـ 1
 أهم مرحلة في مراحل المشروع شروطه وهي

 يجب أن يكون يكون المشروع متفقاً مع ميول التالميذ، -1

 وأن يعالج ناحية هامة في حياة التالميذ، -2
 وأن يؤدي إلى خبرة وفيرة متعددة الجوانب ،-3

 وأن يكون مناسب لمستوى التالميذ -4
 وأن تكون المشروعات المختارة متنوعة،  -5،

 .ظروفالمدرسة والتالميذ، وإمكانيات العملوتراعي -6
 :ـ التخطيط للمشروع 2

إذ يقوم التالميذ بإشراف معلمهم بوضع الخطة ومناقشة 
تفاصيلها من أهداف وألوان النشاط والمعرفة ومصادرها 
والمهارات والصعوبات المحتملة، ويدون في الخطة وما 

علم، يحتاج إليه في التنفيذ،ويسجل دور كل تلميذ في ال
على أن يقسم التالميذ إلى مجموعات ، وتدون كل 

مجموعة عملها في تنفيذ الخطة، ويكون دور المعلم في 
  .رسم الخطة هو اإلرشاد والتصحيح وإكمال النقص فقط

  :التنفيذ -3
وهي المرحلة التي تنقل بها الخطة والمقترحات من عالم 

شاط التفكير والتخيل إلى حيز الوجود، وهي مرحلة الن
والحيوية ، حيث يبدأ التالميذ الحركة والعمل ويقوم كل 

تلميذ بالمسئولية المكلف بها، ودور المعلم تهيئة الظروف 

وتذليل الصعوبات كما يقوم بعملية التوجيه التربوي ويسمح 
. بالوقت المناسب للتنفيذ حسب قدرات كل منهم

ع ويالحظهم أثناء التنفيذ وتشجيعهم على العمل واالجتما

معهم إذا دعت الضرورة لمناقشة بعض الصعوبات ويقوم 
  .بالتعديل في سير المشروع

تقويم ما وصل إليه التالميذ أثناء تنفيذ  :ـ التقويم 4
والتقويم عملية مستمرة مع سير المشروع . المشروع 

منذ البداية وأثناء المراحل السابقة ، إذ في نهاية المشروع 

ه من عمل، وبعض الفوائد ، يستعرض كل تلميذ ما قام ب
التي عادت عليه من هذا المشروع كله بصورة أفضل، 

  .بحيث يعملون على تالفي األخطاء السابقة
 

ـ صعوبة تنفيذه يف ظالل سياسة التعليمية 1
احلالية, لوجود احلصص الدراسية واملناهج املنفصلة 

  ., وكثرة املوادا ملقررة

ـ حتتاج املشروعات إىل إمكانات ضخمة من حيث 2
املوارد املالية, وتلبية متطلبات املراجع واألدوات 

  .واألجهزة وغريها

فتكرر : لتنظيم والتسلسل ـ افتقار الطريقة إىل ا3
الدراسة يف بعض املشروعات فكثري ما يتشعب املشروع 
يف عدة اجتاهات مما جيعل اخلربات املمكن احلصول 

  .عليها سطحية غري منتظمة

ـ املبالغة يف إعطاء احلرية  للتالميذ , وتركيز 4
العملية حول ميول التالميذ وترك القيم 

  .ة للصدفة وحدهااالجتماعية واالجتاهات الثقافي

 

 انواعها تعريفها و

 خطوات تطبيقها

 مميزاتها

 عيوبها



 

  : طريقة القصة
م املعلومات واحلقائق بشكل قصصي, من الطرق التقليدية اليت تندرج تعد طريقة التدريس القائمة على تقدي

حتت جمموعة العرض, وهذه الطريقة تعد من أقدم الطرق اليت استخدمها اإلنسان لنقل املعلومات والعرب إىل 
األطفال, وهي من الطرق املثلى لتعليم التالميذ خاصة األطفال منهم, كونها تساعد على جذب انتباههم 

  .بهم الكثري من املعلومات واحلقائق التارخيية , واخللقية , بصورة شيقة وجذابة وتكس

  : شروط استخدام طريقة القصة يف التدريس

 : هناك جمموعة من الشروط اليت ينبغي على املعلم مراعاتها عند التدريس بهده الطريقة هي

 .ـ أن يكون هناك ارتباط بني القصة وبني موضوع الدرس 1

 .ن تكون القصة مناسبة لعمر التالميذ ومستوى نضجهم العقليـ أ 2

  .ـ أن تدور القصة حول أفكار ومعلومات وحقائق يتم من خالهلا حتقيق أهداف 3

مع تركيز املعلم على جمموعة املعلومات واحلوادث اليت ختدم تلك األهداف , حبيث ال ينصرف ذهن التلميذ إىل 
 .ن حتقيق الغرض احملدد للقصةالتفصيالت غري اهلامة ويبتعد ع

ـ أن تكون األفكار واحلقائق واملعلومات املتضمنة يف القصة قليلة حتى ال تؤدي كثرتها إىل التشتت وعدم  4
 .الرتكيز

 .ـ أن تقدم القصة بأسلوب سهل وشيق جيذب انتباه التالميذ ويدفعهم إىل اإلنصات واالهتمام 5

 .يف املواقف اليت ال حتتاج إىل القصةـ أال يستخدم املعلم هذه الطريقة  6

ـ أن تكون احلوادث املقدمة يف إطار القصة متسلسلة ومتتابعة , وأن تبتعد عن احلوادث واملعاني اليت تصور  7
 .املواقف تصويرًا حسيًا

تساعده ـ أن يستخدم املعلم أسلوب متثيل املوقف بقدر اإلمكان , ويستعني بالوسائل التعليمية املختلفة اليت  8
  . .على حتقيق مقاصده من هذه القصة

 
  



 

 
  

 : طريقة الزيارات امليدانية

تعترب طريقة التدريس بأسلوب الزيارات امليدانية من الطرق 
يف جمال املواد االجتماعية , وذلك لكونها تنقل التلميذ من  الفعالة

احمليط الضيق املتمثل يف الورشة أو الفصل الدراسي إىل مواقع 
العمل واإلنتاج , وتهدف هذه الطريقة إىل ربط املؤسسة التعليمية 

بالبيئة مبختلف جوانبها , والعمل على تطور البيئة وحتديد 
نمية احلساسية االجتماعية لدى املشكالت اليت تواجهها, وت

التالميذ, وترمجة املبادئ والنظريات إىل حلول علمية ملواجهة 
وسواء كانت الزيارة امليدانية هلا بصورة ألحد . مشكالت البيئة

املصانع أو املزارع أو املتاحف , فإنه لكي تكون هذه الطريقة فعالة 
عليمي حتى تؤدي البد من التخطيط هلا بصورة كبريًا بالربنامج الت

الغرض منها, كطريقة تعليم بداًل من كونها طريقة ترفيهية كما هو 
 .جاري حاليا

 

خطوات استخدام طريقة الزيارات امليدانية يف 
 :التدريس

 خطواتها 

  .ـ حتديد أهداف الزيارة ومكانها1

ـ تقديم التقارير عن الزيارة وحتديد جوانب  2
  . االستفادة من هذه الزيارة

حتديد املشكالت اليت متت مالحظتها أثناء  ـ 3
  .الزيارة

ـ تقويم نتائج الزيارة من قبل التالميذ واملعلم  4
  .والعاملني يف موقع الزيارة

 
 

  : طريقة التدريب العلمي

يعد التدريس عن طريق التدريب العلمي من أفضل األساليب 
اليت تستخدم لتدريس املواد االجتماعية خاصة اخلرائط 

ذلك ألن التدريب العلمي أكثر ارتباطًا حباجات . واآلثار
التالميذ, كما أنه يظهر بطريقة كبرية عالقة التكامل بني 

وتعترب . نب املهاري واجلانب املعريف يف عملية التعليماجلا
ولكي نعلم . هذه الطريقة األساسية للتعليم احلريف واملهين

التالميذ بهذه الطريقة ينبغي أن تكون البيئة مهيأة لتعلم 
املهارة املطلوبة, بكل العناصر اليت ميكن أن متارس فيها وأن 

 .تناول اليدتعززها, على أن تكون هذه العناصر يف م

 : وهذه العناصر هي

ـ أن املتعلم جيد تعلمه أيسر بكثري إذا أوتي فهمًا باألساليب 1
 .اليت من أجلها يتعلم ما هو مقبل عليه

ـ أن هناك قدرًا كبريًا من املعلومات مما يرتبط باملهارة  2
نفسها وعلى املتعلم أن يتقنها ويتمكن منها, وعلى ذلك جيب 

 .حأن تعرض عليه بوضو

ـ أن ميارس التمرين على املهارة يف ظروف فعلية ويف وضعها  3
 . الفعلي

ـ أن يتاح للتلميذ االطالع على جممل املهارة العلمية, حيث  4
أنه متى متكن املتعلم من اإلحاطة بكل املشكلة من أوهلا إىل 

  .آخرها, تعززه فيها قوة الدوافع اليت بدأ بها
  :ب العلمي خطوات التدريس بطريقة التدري

تسري عملية التدريس يف طريقة التدريب العلمي على النحو اآلتي 
:  

  .ـ حتديد اهلدف من التدريب 1

  .ـ حتديد موضوع التدريب بدقة 2

ـ إعطاء صورة أولية عن املوضوع مبينًا أهميته وعالقته بباقي  3
  .موضوعات الربنامج

  .ملختلفةـ البدء بعرض موضوع التدريب وعرض األجزاء ا 4

  .ـ متابعة أمساء هذه األجزاء وعالقتها بالنص 5

ـ استخدام اجلوانب العضلية يف تشغيل وفك وتركيب األجزاء 6
 املختلفة 

  ., مع شرح العالقات واخلطوات املتتابعة لذلك
 



 

 
  

 التعلم التعاوني

 : ويتضمن عنصرين هامين هما : التعـلم -1
 . نفسه تعلم الفرد –أ 

 . التأكد من أن جميع األفراد قد تعلموا –ب 
ويعني تشجيع الطلبة لتعليم بعضهم البعض خاصة  : التعزيـز

عندما ينجز أحدهم المهمة الموكلة إليه بنجاح والتعزيز 
يساعد في ظهر أنماط اجتماعيه سليمه مثل المساعدة 

 . والمودة بين أعضاء المجموعة
أن يسأل كل فرد عن إسهاماته ، وتعني  : تقويم األفراد -

وأن يعرف مستوي كل فرد ،للتعرف على مدى التعلم الذي 
وصل إليه و التعرف على إنتاج الطالب وتقديم المساعدة له 

 .إن كان بحاجة لها 
بمعني أن على كل فرد أن يتدرب على : مهارة اإلتصال -

كيفية التواصل مع اآلخرين والعمل معهم وتشجيع أفراد 
 موعة وهي أمور أساسية إلتمام العمل التعاونيالمج

ويعنى تقويم عمل المجموعة ككل :التقويــم الجمعــي 
وعمل كل فرد مستقل ، والتعرف إلي أعمال األفراد التي 

 كانت مساعدة في التقدم نحو الهدف

 

 : الصعوبات اليت تواجه تطبيق التعليم التعاوني

البعض خيشى من وقوع بعض األخطاء يف عملية اكتساب املتعلم املعرفة  -1
 . بنفسه وبواسطة زمالءه

أن املتعلمني مرتفعي املستوى يعانون بوضعهم يف جمموعات التعلم التعاوني  -2
 خمتلفة املستويات من ذوي املستويني األدنى واملتوسط يف حتصيل املعلومات

 . صعوبة تطبيق التعلم التعاوني داخل حجرة الدراسة -3

اب إن اجلانب االجتماعي يف التعلم التعاوني سيأخذ وقتا طويال على حس -4
 . اجلانب األكادميي مما يعوق إنهاء املناهج

 . تعقد مشكالت إدارة الصف -5

 . أثر اخنفاض دافعيه بعض املتعلمني على أداء الفريق -6

 . إعداد املتعلمني الكبرية قد تعوق تطبيقه -7

 . حيتاج إلي بيئة صفية جمهزة بأسلوب مناسب -8

 شروط التعلم التعاوني

يع املشاركة الكاملة بني مجيع أعضاء اجملوعة ويكون النجاح للجم1
 والفشل للجميع

 ـ عملية التعزيز والتشجيع من اجلميع 2

 ـ الفرد الواحد يكون مسؤوال أمام املعلم وامام جمموعته 3

 ـ تدريب الطالب على العناصر األساسية هلذا النوع من التعلم  4

 :التعلم التعاونيمميزات 

 ـ ارتفاع مستوى حتصيل الطالب1

 ـ حتسن قدرات التفكري2

 قة لدى الطالب ـ زيادة الث3

 ـ منو مهارات التعاون مع غريهم4
 

 : خطوات تنفيذ التعلم التعاوني

  حتديد الوحدة الدراسية اليت سينفذها املعلم بسلوب العمل التعاوني-1

دات جزئية توزع على جمموعات تقسيم الوحدة التعليمية إلي وح-2
 . العمل التعاوني

وحتديد دور كل فرد  تقسيم الطلبة إلي جمموعات العمل التعاوني-3
 يف اجملموعة مثل قائد اجملموعة , والقارئ , وامللخص واملقوم واملسجل

وهنا علي كل عضو فيها أن  يقوم القارئ بقراءة املهمة التعليمية ,-4
 . يم واحلقائق اليت يعرضها القارئيكتب املعلومات واملفاه

ثم حتسب عالمة  جيري اختبار فردي لكل عضو يف اجملموعة-5
اجملموعة من حساب املتوسط احلسابي لعالمات األعضاء حيث تكون 

 حسابي ,أفضل جمموعة هي اجملموعة اليت حتصل على أعلي متوسط 

 

وهي عبارة عن التعاون بني الطالب 
ووضعهم يف جمموعات متفاوتة يف 

 .املستوى 

 

مباديء 
 التعلم



 

 
  

 علم التعاونيطريقة الت
 .الطالب ووضعهم يف جمموعات متفاوتة يف املستوى  وهي عبارة عن التعاون بني

 

 : بعض القواعد يف تشكيل اجملموعات

تشكيل مجموعات ثابتة وذلك لتحقيق اإلتصال -1

والتفاعل اإلجتماعي بين األفراد ويفضل أن تعطى 
 فترة محدوده

تشكيل مجموعات متجانسة عند معالجة -2
 (مهمات تعليمية مختلفة  )وعات مختلفة موض

وعندما تكون الموضوعات متفاوته في صعوبتها ، 
تشكيل المجموعات غير المتجانسة باإلختيار 

العشوائي يحقق أهم أهداف العمل التعاوني وهو 
 . معاونة األفراد لبعضهم

مراعاة ميول ورغبات التالميذ في اإلنضمام إلي -3
الصداقة أو األلفة بين  مجموعة وذلك بحكم عالقات

 . أفراد المجموعة
وذلك  6-2أن يتراوح عدد أفرا د المجموعة ما بين -4

كي يتمكن األفراد من تحقيق األهداف و يتمكن 
المعلم من تقويم عمل المجموعات في الزمن 

 . المحدد

 

     : العناصر األساس للتعلم التعاوني 

إدراك الطالب بأنهم  ويعين :أ ـ االعتماد املتبادل اإلجيابي 
 .سيجتازون معا , أو سيفشلون معا 

أن كل طالب مسؤول عن تعلم املادة املعينة  :ب ـ املسؤولية الفردية 
 .ومساعدة أعضاء اجملموعة اآلخرين على تعلمها 

ويقصد به العمل على املزيد من  :ج ـ التفاعل املشجع وجها لوجه 
اعدة وتبادل ودعم إجناح الطالب بعضهم بعضا , من خالل مس

 .جهودهم بأنفسهم حنو التعلم 
د ـ املهارات االجتماعية , أو ما يعرف باالستخدام املناسب للمهارات 

حيث يقدم الطالب مهارات القيادة : الزمرية , أو البينشخصية 
واختاذ القرار , وبناء الثقة , وحل املنازعات الالزمة للعمل 

 .بفاعلية 



 

 

 دور املعلم يف التعلم التعاوني
 
 

 
  

  : اونيأشكال التَّعّلم التع

ثم ُتقدم كل جمموعة تقريرها النهائي أمام بقية , وتكون فيها املسؤولية مشرتكة على كل أفراد اجملموعة  : ِفَرق التعّلم معًا -1
 . اجملموعات

 , يتم تقسيم املادة العلمية على كل طالبة من طالبات اجملموعة, بعد أن يتم التقسيم إىل جمموعات  : الِفَرق املتشاركة -2

ثم تعود إىل جمموعتها لكي ُتعلمها , وُيطلب من كل طالبة مسؤولة عن جزئية معينة أن تلتقي مع قريناتها من اجملموعات األخرى 
 , ما تعلمته

 . وتفوز اجملموعة اليت حتصل عضواتها على أعلى الدرجات, ويتم تقويم اجملموعات باختبارات فردية 

, اعد اجملموعات بعضها بعضا يف الواجبات والقيام باملهام وفهم املادة داخل الصف وخارجه وفيها تس : ِفَرق التعّلم اجلماعية -3
  وتتنافس اجملموعات ملا تقدمه من مساعدة ألفرادها



 

التعلم التعاوني اتاسرتاتيجي   

  

 التعلم باللعب

 العصف الذهين

 سرد القصص

 حل املشكالت

 يل األدوارمتث

 اخلرائط املعرفية

 القبعات الست

 التعلم التعاوني

 التفكري اإلبداعي



 

 العصف الذهين

 

تعد طريقة العصف الذهين يف التعليم من الطرق احلديثة اليت تشجع التفكري اإلبداعي وتطلق الطاقات 
يف جو من احلرية واألمان يسمح بظهور كل اآلراء واألفكار حيث يكون املتعلم يف قمة  الكامنة عند املتعلمني

  . التفاعل مع املوقف

  . وتصلح هذه الطريقة يف القضايا واملوضوعات املفتوحة اليت ليس هلا إجابة واحدة صحيحة

  : مفهوم العصف الذهين -

 درييب يقوم على حرية التفكريالعصف الذهين أسلوب تعليمي وت

 ويستخدم من أجل توليد أكرب كم من األفكار ملعاجلة موضوع 

 من املوضوعات املفتوحة من املهتمني 

  . أو املعنيني باملوضوع خالل جلسة قصرية

 

  : املبادئ األساسية يف جلسة العصف الذهين -

 : سية هييعتمد جناح جلسة العصف الذهين على تطبيق أربعة مبادئ أسا

ال جيوز تقييم أي من األفكار املتولدة يف املرحلة األوىل من اجللسة ألن نقد أو تقييم أي  : إرجاء التقييم :أواًل 
 فكرة بالنسبة للفرد املشارك سوف يفقده املتابعة 

 أي التحرر مما قد يعيق التفكري اإلبداعي : إطالق حرية التفكري  :  ثانيًا

أي الرتكيز يف جلسة العصف الذهين على توليد أكرب قدر من األفكار مهما كانت  : كيفالكم قبل ال :ثالثًا 
 جودتها 

 أي جواز تطوير أفكار اآلخرين واخلروج بأفكار جديدة  : البناء على أفكار اآلخرين : رابعًا

 

  : معوقات العصف الذهين -

  : واجتماعية أهمهاوفيما يلي مجلة من عوائق التفكري اليت تقود إىل أسباب شخصية 

  . عوائق إدراكية تتمثل بتبين اإلنسان لطريقة واحدة بالتفكري والنظر إىل األشياء -1

  . عوائق نفسية وتتمثل يف اخلوف من الفشل -2

  . عوائق تتعلق بشعور اإلنسان بضرورة التوافق مع اآلخرين -3

  . عوائق تتعلق بالتسليم األعمى لالفرتاضات -4

  . تعلق باخلوف من اتهامات اآلخرين ألفكارنا بالسخافةعوائق ت -5

  . عوائق تتعلق بالتسرع يف احلكم على األفكار اجلديدة والغريبة -6

 



 

  : معوقات التفكري اإلبداعي -

وتتمثل املعوقات اإلداركية بتبين اإلنسان طريقة واحده للنظر إىل األشياء واألمور فهو  :املعوقات اإلدراكية  -1
  .درك الشيء إال من خالل أبعاد حتددها النظرة املقيدة اليت ختفي عنه اخلصائص األخرى هلذا الشيءال ي

جهاز لقياس الضغط اجلوي وهي خاصية واحدة فرضها النظام التعليمي , وعند التخلص : البارو مرت  : مثال ذلك
بندواًل أو هدية أو أداة لقياس االرتفاع أو من العائق اإلدراكي نرى فيه أبعادًا أخرى منها , أنه ميكن استخدامه 

  . لعبة لألطفال

 

 وتتمثل يف اخلوف من الفشل  : العوائق النفسية -2

يرجع ذلك إىل اخلوف أن يظهر الشخص أمام اآلخرين مبظهر  : الرتكيز على ضرورة التوافق مع اآلخرين -3
 يدعو للسخرية 

لشخص من تلقاء نفسه بوعي أو بدون وعي بفرض قيود مل تفرض يعين أن يقوم ا : القيود املفروضة ذاتيًا -4
  . عليه لدى تعامله مع املشكالت

 التقيد بأمناط حمدده للتفكري  -5

وهي عملية يقوم بها العديد منا بغرض تسهيل حل املشكالت وتقليل  : التسليم األعمى لالفرتاضات -6
  8االحتماالت املختلفة الواجب دراستها 

 يف تقييم األفكار التسرع  -7

 اخلوف من اتهام اآلخرين ألفكارنا بالسخافة  -8

 

 : خطوات جلسة العصف الذهين -

متر جلسة العصف الذهين بعدد من املراحل جيب توخي الدقة يف أداء كل منها على الوجه املطلوب لضمان جناحها 
  : وتتضمن هذه املراحل ما يلي

 

  ( املوضوع )حتديد ومناقشة املشكلة  -1

  :إعادة صياغة املوضوع  -2

يطلب من املشاركني يف هذه املرحلة اخلروج من نطاق املوضوع على النحو الذي عرف به وأن حيددوا أبعاده وجوانبه 
  . املختلفة من جديد فقد تكون للموضوع جوانب أخرى

  : تهيئة جو اإلبداع والعصف الذهين -3

إىل تهيئتهم للجو اإلبداعي وتستغرق عملية التهيئة حوالي مخس حيتاج املشاركون يف جلسة العصف الذهين 
  . دقائق يتدرب املشاركون على اإلجابة عن سؤال أو أكثر يلقيه قائد املشغل

  :العصف الذهين  -4



 

يقوم قائد املشغل بكتابة السؤال أو األسئلة اليت وقع عليها االختيار عن طريق إعادة صياغة املوضوع الذي مت 
إليه يف املرحلة الثانية ويطلب من املشاركني تقديم أفكارهم حبرية على أن يقوم كاتب املالحظات  التوصل

بتدوينها بسرعة على السبورة أو لوحة ورقية يف مكان بارز للجميع مع ترقيم األفكار حسب تسلسل ورودها, 
  . توليد املزيد منهاوميكن للقائد بعد ذلك أن يدعو املشاركني إىل التأمل باألفكار املعروضة و

  : حتديد أغرب فكرة -5

عندما يوشك معني األفكار أن ينضب لدى املشاركني ميكن لقائد املشغل أن يدعو املشاركني إىل اختيار أغرب األفكار 
 املطروحة وأكثرها بعدًا عن األفكار الواردة وعن املوضوع 

  : جلسة التقييم -6

 كار وحتديد ما ميكن أخذه منها اهلدف من هذه اجللسة هو تقييم األف

 

  : آليات جلسة العصف الذهين

  : هناك أكثر من آلية ميكن بها تنفيذ جلسة العصف الذهين منها

  . تناول املوضوع كاماًل من مجيع املشاركني يف وقت واحد حبيث ال يزيد عددهم على العشرين -8

 إىل جمموعات إذا زاد عدد املشاركني على العشرين فيمكن تقسيمهم  -2

 
 
 

  :مثال على نشاط العصف ذهين 

 . دقائق(  5) يقوم املعلم مبناقشة املشاركني حول موضوع اللقاء إلعطاء مقدمة نظرية معقولة ملدة 

  : يعيد صياغة املشكلة على الشكل التالي

  : التلوث البيئي يعين تلوث املاء واهلواء واألرض , ويطرحها من خالل األسئلة اآلتية

  . كيف تقلل من تلوث اهلواء -

  . كيف تقلل من تلوث املاء -

  . دقائق(  88) ملدة . . كيف تقلل من تلوث األرض  -

  . دقائق(  5) ملدة . . يقوم املعلم بشرح طريقة العمل وبيان املبادئ األساسية يف جلسة العصف الذهين 

  . تهقل أي شيء تريده بغض النظر عن خطئه أو صوابه أو غراب -

  . ال تنتقد أفكار اآلخرين وال تعرتض عليها -

  . ميكنك أن تستفيد من أفكار اآلخرين بأن تستنتج منها أو تطورها -
  . يعلق أسئلة اجللسة يف مكان بارز وخبط واضح أمام املشاركني

  . دقيقه(  38) ملدة . . يطلب من املشاركني البدء بطرح أفكارهم إجابة على األسئلة  
  . وم كاتب اجللسة بكتابة األفكار متسلسلة على سبورة أو لوح من الكرتون أمام املشاركنييق



 

يقوم قائد اجللسة بتحفيز املشاركني إذا ما الحظ أن معني األفكار نضب لدى املشاركني كأن يطلب منهم حتديد 
  . املطروحة واالستنتاج منهاأغرب فكرة وتطويرها لتصبح فكرة عملية أو مطالبتهم بإمعان النظر يف األفكار 

  . أفكار مفيدة وقابلة للتطبيق -

  . أفكار مفيدة إال أنها غري قابلة للتطبيق املباشر وحتتاج إىل مزيد من البحث أو موافقة جهات أخرى -

  . أفكار مستثناة ألنها غري عملية وغري قابلة للتطبيق -

 دقائق(  88) ملدة . . ة يقوم قائد اجللسة بلملمة األفكار وتقديم اخلالص
 
  

جيمع فيه املعلم اكرب كم من االفكار من طالبه , دائًما تذكر أن العصف الذهين يهتم جبمع أكرب كم من األفكار بغض النظر عن صحتها أو تقييمها 
 .دون أن يقيمها أو يعرتضها وال يهتم للكيف 



 

 

 اسرتاتيجية التعلم باللعب
  

 : تعريف أسلوب التعلم باللعب
في نفس  اط موجه يقوم به األطفال لتنمية سلوكهم وقدراتهم العقليةوالجسميةوالوجدانية،ويحققنش ُيعرّف اللعب بأنه

اكتساب المعرفة وتقريب مبادئ العلم لألطفال  الوقت المتعةوالتسلية؛وأسلوب التعلم باللعب هو استغالل أنشطة اللعب في
 .وتوسيع آفاقهم المعرفية

 : اللعب نوعان

 : ـ اللعب املوجه 1

ن مزودًا بألعاب مميزة ضمن خطط وبرامج هو اللعب الذي يكو
 . وأهداف حيددها الكبار وينفذها الصغار

 : اللعب الغري موجه -2

هو اللعب الذي يكون من نسيج خيال الطفل وابتكاره , انطالقًا من 
 . بيئتة كاأللعاب اليت تأتي تلقائية من ذات الطفل

 

 : فوائد أسلوب التعلم باللعب
 : يجني الطفل عدة فوائد منها

يؤكد ذاته من خالل التفوق على اآلخرين فردياً  -1
 .وفي نطاق الجماعة

 . اآلخرينيتعلم التعاون واحترام حقوق  -2

 . بها يتعلم احترام القوانين والقواعد ويلتزم -3
 . يعزز انتمائه للجماعة -4

 . والتخيل يساعد في نمو الذاكرة والتفكير واإلدراك -5
يكتسب الثقة بالنفس واالعتماد عليها ويسهل  -6

 . اكتشاف قدراته واختبارها

 : أنواع األلعاب التربوية
والقطارات،العرايس،  مثل أدوات الصيد ،السيارات: الدمى  -1

 . الخ.... أشكال الحيوانات،اآلالت،أدوات الزينة 
ألعاب الرمي :الحركية األلعاب-2

والقذف،التركيب،السباق،القفز،المصارعة ،التوازن 
 . ،الجري،ألعاب الكرة تأرجحوال
مثل الفوازير،حل :ألعاب الذكاء -3

 .الخ..المتقاطعة المشكالت،الكلمات
 . مثل التمثيل المسرحي ،لعب األدوار: األلعاب التمثيلية -4

الغناء التمثيلي،تقليد : ألعاب الغناء والرقص -5
 . الخ..الشعبي األغاني،األناشيد،الرقص

 . ، الثعابين والساللم ، ألعاب التخمينالدومينو : ألعاب الحظ -6
المسابقات الشعرية ، بطاقات : القصص واأللعاب الثقافية  -7

 . التعبير

 : دور المعلم في أسلوب التعلم باللعب

متوفرة في بيئة والدمى ال إجراء دراسة لأللعاب -1
 . التلميذ

والنشاطات  التخطيط السليم الستغالل هذه األلعاب -2
لخدمة أهداف تربوية تتناسب وقدرات واحتياجات 

 . الطفل
 . اللعبة للتالميذ توضيح قواعد -3

 . ترتيب المجموعات وتحديد األدوار لكل تلميذ -4
 . المساعدة والتدخل في الوقت المناسب تقديم -5
األهداف التي  م مدى فعالية اللعب في تحقيقتقوي -6

 .رسمها



 

 تابع التعلم باللعب
 
  

  بويةالشروط الواجب توافرها يف اللعبة الرت

 . ـ تعرب عن أهداف املنهاج 1

 ـ تعرب عن جزء من احملتوي التعليمي2

 . ـ تتوافق مع حاجات املتعلمني واهتماماتهم وقدراتهم3

 . ـ تتوافق مع املرحلة العمرية اليت تستخدم هلا4

 . ـ أن تكون آمنة وغري خطرة 5

 . ـ أن تتوافر فيها معايري الشعور باملتعة واملرح 6

 

 : اخلطوات الالزمة لتوظيف األلعاب

 . ـ اختيار املوضوع واحملتوى واألفكار اليت تشملها اللعبة 1

 .لتحديد النتاجات التعليمية املتوقعة, ـ حتديد األهداف السلوكية وصياغتها بصورة واضحة  2

 . لتنفيذوحتديد الزمن الالزم ل, ـ حتديد صفات املشاركني وأدوارهم  3

 .ـ وصف املواد واألدوات الالزمة إلجراء اللعبة 4

 . ـ تنظيم البيئة الصفية لتناسب تنفيذ اللعبة 5

 . ومالحظة مدى مالئمة اللعبة والزمن, ـ تطبيق وتنفيذ اللعبة  6

 . واستنتاج املضامني املستفادة من اللعبة, ـ املناقشة الودية للتنفيذ  7

تخدم اسرتاتيجية التعلم باللعبمتى تس  
 .كتهيئة قبل بدء الدرس الستخراج عنوان الدرس -أ

 .لتنشيط األجواء واالبتعاد عن الروتني وخلق روح املنافسة بني اجملموعات -ب
 .كوسيلة تعليمية لتحقيق بعض األهداف -ج

 .تماعية مثل التعاونفاللعب اجلماعي حيقق القيم االج, لتحقيق األهداف الوجدانية والسلوكية  -د

 



 

 

  

 " لعب الدور" ار اسرتاتيجية متثيل األدو

األدوار اليت توجد يف املوقف  عبارة عن خطة من خطط احملاكاة يف موقف يشابه املوقف الواقعي, ويتقمص كل فرد من املشاركني يف النشاط التعليمي أحد
 .الواقعي, ويتفاعل مع اآلخرين يف حدود عالقة دوره بأدوارهم, ويقوم بهذا النشاط أكثر من فرد حسب أدوار املوقف التعليمي

 مميزاتها
 .توفر فرص التعبير عن الذات، وعن االنفعاالت لدى الطالب –

 .ية التي يمثلهاُتثير الدافعية لدى الطالب، وتزيد اهتمامهم بموضوع الدرس؛ ألنه يتقمص الشخص –
تكسب الطالب قيًما واتجاهات وتعديالً لسلوكهم، وتساعدهم على حسن التصرف في المواقف الطارئة التي يمكن أن  –

 .يتعرضوا لها
 .تساعد في تنمية التفكير والتحليل لدى الطالب –
 .ُتضفي روح المرح والحيوية على الموقف التعليمي –
 .ذوي القدراتتساعد على اكتشاف الموهوبين و –

 .تقوي إحساس الطالب وباآلخرين وتراعي مشاعرهن وتحترم أفكارهم –

 .تساهم في حل مشاكل الطالب النفسية وتعبر عن ذواتهم دون رهبة من الجمهور –
 

 فوائدها

 .عالج املظاهر االنطوائية عند الطالب –

 .إطالق ألسنة الطالب, وإكسابهم مبادئ الطالقة يف الكالم –

 .جتسيد القصة يف التمثيل يسهم يف التمييز بني اخليال والواقع

 .حل املشكالت النفسية, والتعبري عن ذواتهم دون رهبة من اجلمهور –

 .ير املقررات الدراسيةُتسهم يف تطو –

 .ُتساعد على حتديد ميول الطالب واهتماماتهم –

 

 االدوار لعب أنواع
وهو الذي يقوم على أساس احلوار واحملادثة املوجودة يف  :لعب األدوار املقيد

 .الدرس

 .كتمثيل قصة أو موضوع ما :لعب األدوار املبين على نص غري حواري

وفيه ميثل الطالب موقفًا  :(نص أو حوارغري املقيد ب)لعب األدوار احلر 
يقومون فيه بالتعبري بأسلوبهم اخلاص عن دور كل منهم يف حدود املوقف 

 .املرسوم هلم

 



 

 
 
  

 إسرتاتيجية حل املشكالت

 :تعريف املشكلة 
موقف مربك أو سؤال حمري أو مدهش يواجه الفرد 

أو جمموعة يشعرون حباجة هذا املوقف أو ذاك 
 .السؤال للحل 

 :مزايا تعليم الطالب حل المشكالت 
تنمية مهارات التفكير العليا للطالب  -1

. 
زيادة قدرة الطالب على فهم  -2

 .المعلومات 
 .إثارة الدافعية للتعلم لديهم  -3
 .تعديل البنية المعرفية  -4
زيادة قدرة الطالب على تحمل  -5

 . المسئولية
زيادة قدرتهم على االستفادة من  -6

 .مصادر التعلم 

 :أسلوب حل المشكالت 
تصور عقلي ينضوي على 

منظمة سلسلة من الخطوات ال
التي يسير عليها الفرد بغية 
 .التوصل إلى حل للمشكلة 

 خطوات حل املشكالت

 :تحديد المشكلة : أوال 
حتى يحل الفرد المشكلة عليه أن يحددها 

 .بشكل موجز واضح ال لبس فيه 

جمع البيانات و المعلومات : ثانيا 
 :المتصلة بالمشكلة 

تتطلب هذه الخطوة من الفرد عدة امور من 
ينتقي المعلومات ذات الصلة  -1: اهمها 

 .بالمشكلة و يستبعد ما عداها 
 .در موثوق بها أن يعتمد على مصا -2

يصنف المعلومات و يبوبها و يحللها تحليل  -3
 .واعي ليتمكن من اقتراح الحلول 

اقتراح الحلول المؤقتة : ثالثا 
 ( :بدائل الحل ) للمشكلة 

عملية اقتراح الحلول عملية مركبة 
يعمل فيها الفرد ما لديه من منطق مع 

فالحلول ال تأتي . ما لديه من خيال معا 
لذا تعتبر هذه العملية ، مباشرة  سهلة

من أكثر عمليات حل المشكالت إجهاد 

 .للعقل البشري 

المفاضلة بين الحلول المؤقتة : رابعا 

 :واختيار الحل المناسب
 :و هناك معايير لهذه المفاضلة  

إن الحل المؤقت يسهم بالفعل في حل -
-.            المشكلة لوجود أدلة تؤيد ذلك 

-   .      سهولة التنفيذ لتوافر االمكانات 

-.              انخفاض درجة المخاطرة 
انخفاض درجة المعارضة من الفئة التي 

 .سيطبق عليهم 

 

التخطيط لتنفيذ : خامسا 
 :الحل و تجريبه 

و يتم في هذه الخطوة تجريب 
عليه في الحل الذي وقع االختيار 

الخطوة السابقة بعد إجراء 
 .التخطيط المطلوب له 

 

 :تقييم الحل : سادسا 
و يتم ذلك من خالل اإلجابة على عدة أسئلة 

 : من أبرزها 
هل عمل الحل المقترح على حل المشكلة -

 فعال ؟
 ما الصعوبات التي واجهت تنفيذ الحل ؟-

 ما األخطاء التي حدثت أثناء التنفيذ ؟-

استخدام حلول أخرى بديلة  هل يمكن-
 خالف الحل الذي تم تنفيذه ؟



 

 
  

 إسرتاتيجية قبعات التفكري الست
 

عن ستة أنماط تمثل أكثر أنماط التفكير المنتشر عند الناس، فالقبعة البيضاء تمثل التفكير الرقمي، الذي يؤمن بلغة  هي عبارةو
 األرقام والوثائق والحقائق، 

ي والقبعة الصفراء تمثل نمط التفكير المتفائل الحالم الذي يركز على اإليجابيات، والقبعة الحمراء تمثل نمط التفكير العاطفي الذ
 يفعَّل العاطفة في كل المواقف، 

وأخيراً القبعة ، والقبعة السوداء تمثل نمط التفكير المتشائم الذي يركز على السلبيات، والخضراء تمثل نمط التفكير اإلبداعي
 الزرقاء، التي تسمى قبعة التحكم بالعمليات،

 باقي العمليات وتمثل نمط التفكير الذي يدير ويضع جدول األعمال ويخطط ويرتب وينظم 

 مميزاتها

 

سهلة التعلم   -1
 والتعليم واالستخدام

تستخدم على  -2

 جميع المستويات

تغذي جانب  -3

 التركيز والتفكير الفعال

تعترف بالمشاعر  -4

 كجزء مهم للتفكير

يمارس فها أنواع  -5

مختلفة من التفكير 
مثل التفكير الناقد 
 واإلبداعي والعاطفي

 القبعة البيضاء
ويركز مرتدوها على التفكير الحيادي 

 :وتحديداً على األمور التالية

جمع المعلومات أو الحصول * 
 .عليها

 التجرد من العواطف والرأي*
واألرقام  االهتمام بالحقائق*

 .تواإلحصاءا
 الحيادية والموضوعية *

اإلجابات المباشرة والمحددة *
 .على األسئلة

 

 القبعة الحمراء
هذه القبعة ترمز إلى التفكير 

العاطفي وعندما ترتديها فأنت 

 :تمارس بعض األمور التالية

و )إظهار المشاع واألحاسيس *
ليس بالضرورة بوجود مبرر لهذه 

 )المشاعر
ر، السرو)ومن أبرز هذه المشاعر *

الثقة، االستقرار، الغضب، الشك، 
القلق، األمان، الحب، الغيرة، 

 (الخوف، الكره
االهتمام بالمشاعر فقط بدون *

 حقائق أو معلومات
 وتتميز غالباً بالتحيز أو التخمينات *

 

 القبعة السوداء
 :عندما ترتديها فأنت تفعل بعض ما يلي

 .نقد اآلراء ورفضها باستعمال المنطق*
 .التشاؤم وعدم التفاؤل باحتماالت النجاح*
إيضاح نقاط الضعف في أي فكرة والتركيز *

 .على الجوانب السلبية لها

التركيز على احتماالت الفشل وتقليل *
 .احتماالت النجاح

التركيز على العوائق والمشاكل والتجارب *
 .الفاشلة

التركيز على الجوانب السلبية كارتفاع *
 .التكاليف أو قوة الخصوم أو شدة المنافسة

عندما تحاور من يرتديها ال ترفض المخاطر أو *
طأ الرأي المشاكل بل قدم حلوالً لها أو بين خ

 .المضاد
 

 القبعة الصفراء
 :ومن يرتديها يهتم بالتالي

 التفاؤل واالستعداد للتجريب-1
  تقليل احتماالت الفشل-2. 

تدعيم اآلراء وقبولها -3.
باستعمال المنطق وإظهار 

- 4.  األسباب المؤدية للنجاح
إيضاح نقاط القوة في الفكرة 

والتركيز على جوانبها 
تهوين -5     .اإليجابية

المشاكل والخاطر وتبيين 
الفروق عن التجارب الفاشلة 

توقع -6.              السابقة
النجاح والتشجيع على 

-7                   .اإلقدام
يسيطر على صاحبها حب 

اإلنتاج واإلنجاز وليس بالضرورة 
 .اإلبداع
 

 
 

 القبعة الخضراء
 :مرتديها يتميز بالتالي

الحرص على الجديد من األفكار واآلراء 
البحث عن البدائل  -والمفاهيم والوسائل 

لكل أمر واالستعداد لممارسة الجديد 
ال يمانع في استغراق بعض الوقت  -منها

-والجهد للبحث عن األفكار الجديدة
محاولة  -ال طرق اإلبداع ووسائله استعم

 تطوير األفكار الجديدة أو الغريبة

 القبعة الزرقاء
 :وصاحبها يتميز باالهتمام بما يلي

-ترتيب وخطوات التنفيذ واإلنجازالبرمجة وال 
توجيه الحوار والفكر والنقاش للخروج بأمور 

تجنب -التركيز على محور الموضوع   -عملية
تنظيم  -اإلطناب أو الخروج عن الموضوع

تميز بين الناس -عملية التفكير وتوجيهها
وأنماط تفكيرهم أي صاحبها يرى قبعات 

يميل صاحبها إلدارة   -اآلخرين بوضوح
 .جتماع حتى ولو لم يكن رئيس الجلسةاال

 



 

 

 
 

صاسرتاتيجية سرد القص    

 :القصة بناء عملية شروط 

  
 1 - مناسبتها للنضج العقلي

  .للطالبات والمستوى العمري
 2 - مناسبة القصة لموضوع الدرس

 . الُمستهدف
 3  -أن تتناسب أفكارها مع  تحقيق

 . أهداف وغايات الدرس
 4  - التشويق والمتعة لكل من

 . المعلمة والطالبة
 5  - تقديمها بأسلوب شيق لجذب

 .انتباه الطالبات ومركزية اهتمامهن

 : القصة في تراعى عامة شروط 
( مفرداتها)ــ أن تكون لغة القصة  1

مناسبين للغة ( أسلوبها)وتراكيبها 
 .التلميذ

ــ أن يكون مضمونها ومعناها  2
 .مناسبين لمستوى التلميذ العقلي

ا بعيدة ــ أن تكون طبيعية في بنائه 3
 .عن التكلف

ــ أن تكون مناسبة في طولها  4
 .وقصرها لمستوى التالميذ العقلي

أنماط ــ أن توحي للتالميذ بتمثل  5
 .سلوكية حميدة

ــ أن تلبي رغبات وميول وحاجات  6

 .األطفال في مراحل النمو المختلفة

هي فن من الفنون األدبية اليت عرفها االنسان منذ القدم وهي فن حمبب إليهم على اختالف اجناسهم 
 . واعمارهم وقد احتلت يف عصرنا احلريث مكانه مرموقة يف جمال األدب وشعوبهم

 :فوائد تربوية يحققها قص القصة

 : لعل أهم الفوائد التربوية التي تحققها القصة لألطفال تتمثل في أنها
ــ توفر للطفل المتعة والتسلية من خالل تتبعة للعالقات بين  1

 .أشخاصها، ومن خالل تفاعله معها
لطفل اللغوية، وتثري معجمة اللغوي بما تتضمنه من ــ تنمي ثروة ا 2

مفردات وتعابير وتراكيب لغوية، يمكن أن تضاف إلى خبراته اللغوية 
 .السابقة

ــ تربط الطفل بعادات وتقاليد وقيم المجتمع الذي يعيش فيه، وتوحي  3
له باحترامها وعدم الخروج عنها، فتساعده بذلك على التكيف والتواؤم 

 .مع مجتمعه
ــ تطلع الطفل على عادات وتقاليد وقيم المجتمعات اإلنسانية األخرى  4

مما يتيح له مجال المقارنة بين عادات المجتمعات المختلفة، فيفيد من 
 .الجوانب اإليجابية منها، ويتجنب السلبية

ــ تزود الطفل بالمعلومات والمعارف التي تضاف إلى خبراته عن طريق  5

 .جديد في هذا الصددما تحمله القصة من 
ــ تنمي خيال األطفال وتتيح لهم تصور األشياء واألحداث على نحو  6

يريحهم ويمتد إلى الحدود الطبيعية لتصوراتهم ، التي تختلف باختالف 
 .مراحل النمو اإلدراكي التي يمرون بها

ــ تشجعهم على مواجهة زمالئهم في مواقف تعبيرية طبيعية في  7
والتحدث إليهم، ومجادلتهم وذلك حينما يقصون قصة،  المدرسة وخارجها

 .أو يعيدون قصص أخرى، أو يجيبون عن أسئلة حول القصة

 ــ تنفس عن بعض العواطف والمشاعر المكبوتة في نفوس التالميذ 8

أسس التطبيق الناجح لدرس 
عن طريق القصة التعليمية 

  :فالص داخل حجرة
 

هيئ المناخ الصفي للطالبات *
بطريقة تحقق تقبلهم لالستماع 

  بالغين لما سيتم واإلنصات باهتمام
  .التفاعل معه من حوادث تالية

 يتم تمثيل أو قراءة المعلمة أو* 
 الطالبات للقصة التعليمية قراءة

  .أمام الجميع  واضحة وسليمة 
التي  مناسبة الصوت للحركات*

 .المعلمة أثناء رواية القصةتبديها 
 دمج الطالبات وتفاعلهم مع حوادث*

القصة وشخصياتها.  
إفساح المجال أمام الطالبات *

 للتعبير عن آرائهم وتصوراتهم على
 القصة حوادث وشخصيات.  

تنويع األنشطة الممارسة أثناء أداء *
  .المتوقعة األدوار

توضيح العالقات التي تربط بين *
ادث وشخصيات القصة التعليمية حو

 .الطالبات من خالل
  

 



 

  

والذهنية اخلرائط املعرفية  
  

 لذا يهتم باالحساس والعاطفة وااللوان ,  مشاعري /الجزء االيمن من المخ  

 لذا يهتم باالرقام والمنطق والتحليل ,  طقي تحليليمن /الجزء االيسر من المخ 

 

 :بـ  فالخريطة الذهنية تـعر  
 , اسلوب رسومي تعليمي وتطويري

 بحيث يعطيك الحرية المطلقة في استخدام طاقات عقلك بكفاءة وذكاء 

 كانت له قصة مع الخريطة الذهنية  توني بوزان مبتكر هذه الطريقة

 

حيث تساعد فى التفكير فى عناصر الموضوع وتحليل , تستخدم الخرائط المعرفية فى كثير من المواقف التعليمية
 .الموضوع الكبير إلى موضوعات فرعية ويتفرع الموضوعات الفرعية إلى موضوعات أصغر

 : أهدافها

 دماغ الطالب ؛ لسهولة اسرتجاعهاتنظيم املعلومات يف  . 

 تبسيط املعلومات على شكل صور وكلمات . 

 املساعدة على تذكر املعارف يف شكل معني . 

 ربط املفاهيم اجلديدة بالبنية املعرفية للمتعلم . 

 تسهم يف إجياد عالقات بني املفاهيم . 

 رتيبهاتنمية مهارات املتعلم يف تنظيم املفاهيم وتطبيقها وت . 

 تزويد املتعلمني مبلخص ختطيطي مركز ملا تعلموه . 

 الفرق بني اخلرائط املعرفية والذهنية
  .معارف ومعلومات حتول إىل خريطة : اخلرائط املعرفية

خريطة تنسج يف الذهن أواًل ثم حتول إىل معلومات : واخلرائط الذهنية
  .ومعارف



 

  تصنيفات خريطة املفاهيم

 

 : طريقة تقدميها للطالب إىلتصنف خرائط املفاهيم حسب 

 

 (اخل.....اجلملة االمسية ,اجلملة الفعلية , االسم , الفعل , :  مثال) خريطة للمفاهيم فقط .1

 

 (. اخل .....  قسم , تنقسم , تصنف , إىل , هو , يتكون , يرتكب , من , لهت) خريطة لكلمات الربط فقط .2

 

  خريطة افرتاضية .3

 

  اخلريطة املفتوحة .4

 

 : تصنف خريطة املفاهيم حسب أشكاهلا إىل

 

  خرائط املفاهيم اهلرمية النوع
 خرائط املفاهيم اجملمعة

 
 خرائط املفاهيم املتسلسلة

 الصورة

   
 
 

  



 

 الفرق بني اخلرائط املعرفية و الذهنية
 
 
، إذ ويكون تصميمها بشكل عنكبوتي وتأخذ الطابع  أكثر تبسيطًا من الخرائط المفاهيمية الذهنية أن الخريطة  

في حين أن الخرائط المفاهيمية تدور حول عدة مفاهيم في حيز قضية معينة ويكون .البنائي الشجري 
رأسية )،حيث تكون الفكرة الرئيسة في األعلى ثم تنظم فيها المفاهيم بطريقة هرمية تصميمها بشكل هرمي

وتعتبر خريطة المفاهيم أنسب .بدءًا من المفاهيم العامة الشاملة وانتهاًء بالمفاهيم واألمثلة الفرعية( متعاقبة
 هنيةلتنظيم الموضوعات المعرفية العلمية وهي أكثر تعقيدًا وتنظيمًا من الخريطة الذ

 الفرق باألشكال

 اخلرائط الذهنية اخلرائط املعرفية

  
 



 

  

 التعلم النشط

هو فلسفة تربوية تعتمد على ايجابية 
المتعلم في الموقف التعليمي ويهدف 

الى تفعيل دور المتعلم من خالل العمل 
والبحث والتجريب واعتماد المتعلم على 

ذاته في الحصول على المعلومات 
واكتساب المهارات وتكوين القيم 

واالتجاهات فهو ال يرتكز على الحفظ 
ة التفكير والقدرة والتلقين وانما على تنمي

على حل المشكالت وعلى العمل 

 الجماعي والتعلم التعاوني

 تعريفه

  :مميزاته
يزيد من اندماج الطالب اثناء التعلم - 

  .ويجعل عملية التعلم متعة
  .يحفز الطالب على كثرة االنتاج وتنوعه- 

ينمي الثقة بالنفس والقدرة على - 
  .التعبير عن الراي

  .االتقان ينمي الرغبة في التعلم حتى- 
  .ينمي القدرة على التفكير والبحث- 
  .يعود الطالب على اتباع قواعد العمل- 
  .ينمي لديهم اتجاهات وقيم ايجابية- 
يساعد على ايجاد تفاعل ايجابي بين - 

  .المتعلمين
يعزز روح المسئولية والمبادئ لدى - 

  .االفراد
 .يعزز التنافس االيجابي بين الطالب- 

 

 مميزاته

بالتعلم النشط حول تتمحور معوقات األخذ 
  :عدة أمور ، منها

 فهم المعلم لطبيعة عمله و أدواره ،
عدم االرتياح و القلق الناتج عن التغيير 
  .المطلوب ، و قلة الحوافز المطلوبة للتغيير
و يمكن تلخيص تلك العوائق في النقاط 

  :التالية
  .الخوف من تجريب أي جديد- 

  .قصر زمن الحصة- 
  .المتعلمين في بعض الصفوفزيادة أعداد - 

  .نقص بعض األدوات واألجهزة- 

 معوقاته

  دور المتعلم في التعلم النشط
المتعلم مشارك نشط في العملية التعليمية ، 

حيــث يقوم المتعلمون بأنشطة عدة تتصل 
طرح األسئلة ، و فرض : بالمادة المتعلمة ، مثل 

الفروض ، و االشتراك في مناقشات ، و البحث و 
  القراءة ، و الكتابة و التجريب

 دور المعلم في التعلم النشط 

في التعلم النشط يكون دور المعلم هو الموجه و 
فهو ال يسيطر على . المرشد و المسهل للتعلم 

، و ( كما في النمط الفوضوي ) الموقف التعليمي 
لكنه يدير الموقف التعليمي إدارة ذكية بحيث 

 .يوجه المتعلمين نحو الهدف منه 

 

 النشطالتعلم الفرق بني التعلم التقليدي و
 النشط التقليدي 

ناقل للمعلومات وملق  دور املعلم
 للتالميذ

 

 مصدر للخربة/ موجه / حمفز 

 

سليب متلق للمعلومات  دور املتعلم
 فقط

اجيابي مشارك يف العملية 
 يةالتعليم

املعلم يتحكم يف ضبط  ادارة الفصل
 وادارة الفصل

التالميذ يشاركون يف حتديد 
 قواعد الضبط وادارة الفصل

معلنة ويشارك الطالب يف  غري معلنة االهداف
 حتقيقها

, البيئة ) متنوعة مثل  الكتاب املدرسي واملعلم مصادر التعلم
 (االنرتنت , املكتبة 

 اهاتيف مجيع االجت خطي التواصل
 –فهم وحل املشكالت  حفظ وتذكر املعلومات ناتج التعلم

 مستويات تفكري عليا
تقليدية وغالًبا م  الوسائل

 تكون مطبوعة
يتم عمل وسائل تعليمية 
 .مرتبطة باالهداف املتعددة

يقوم املعلم باصدار  التقويم
 حكم النجاح أو الفشل

يساعد املعلم على اكتشاف 
) نواحي القوة والضعف 

 ( التقييم الذاتي
 
 

 



 

  :اسرتاتيجيات التعلم النشط هي

  .احلوار واملناقشة- 

  .لم التعاونيالتع- 

  .لعب االدوار- 

  .العصف الذهين- 

  .حل املشكالت- 

  .اخلرائط املعرفية- 

  .االسئلة- 

  .التعلم الذاتي- 

  .تعلم االقران- 

 االكتشاف- 
 

  :اسرتاتيجية احلوار واملناقشة1-

  :توجد مخس انواع من املناقشة وهي
 

 

 

 . م اخر باإلجابة ثم يعلق املعلم وهكذاتعلاملناقشة على منط تنس الطاولة حيث يطرح املعلم سؤااًل فيجب احد املتعلمني ثم يعلق املعلم على هذه اإلجابة ويطرح سؤاال اخر ويقوم م: املناقشة االستقصائية  -

يطرح املعلم سؤاال ويرتك للمتعلمني احلرية يف املناقشة والتفاعل اللفظي مع بعضهم البعض : املناقشة على منط لعبة كرة السلة  -•
 . القرتاح احللول املمكنة ويتدخل املعلم من حني آلخر للتصحيح عند الضرورة

 

 . متعلما فاكثر او يف حالة مجع اآلراء حول قضية عامة تهم املتعلمني( 48)وتستخدم يف حالة ما اذا كانت كثافة الفصل: املناقشة اجلماعية  -

 

حيث جتلس كل جمموعة ( 48)جمموعة التشاور تستخدم يف حالة ما اذا كانت كثافة قاعة الدرس اقل من : اجملموعات الصغرية  -•
 . وتناقش كل جمموعة تقريرا ملا توصلت اليه يف نهاية املناقشة U على شكل( 5-7)

تستخدم يف حالة ما اذا كانت قاعة الدرس كبرية جدا ويتم فيها استضافة بعض الشخصيات البارزة و ينظم املعلم : الندوة  -
 دقة احلوار بني اعضاء الندوة واملتعلمني



 

   :-اسرتاتيجية التعلم التعاوني2- 

تعلمي يعمل فيه الطالب على شكل جمموعات يف تفاعل اجيابي متبادل يشعر فيه / و موقف تعليمي ه: تعريفه 
  .كل فرد انه مسئول عن تعلمه وتعلم االخرين بهدف حتقيق اهداف مشرتكة

 

  :اهميته- 

كما انه جيعل املتعلم حمور العملية التعليمية ويتيح له فرصة للعمل بروح الفريق والتعاون والعمل اجلماعي 
ينمي املسئولية الفردية واجلماعية لدى الطالب وينمي الثقة بالنفس ويعود الطالب على احرتام اراء االخرين 

  :االدوار املختلفة يف جمموعات التعلم النشطويساعد على مراعاة الفروق الفردية بني الطالب 

تنظيف املكان بعد انتهاء النشاط املسجل القائد مدير اجملموعة مسئول املواد حامل االدوات مسئول الصيانة 
 الكاتب املقرر مسئول تسجيل النتائج امليقاتي يضبط الوقت يف اثناء وتنفيذ النشاط

  :دور املعلم يف التعلم التعاوني- 

  .اختيار املوضوع وحتديد االهداف وتنظيم الصف وادارته- 

  .ادر واألنشطة املختلفةتكوين اجملموعات واالعداد لعمل اجملموعات وحتديد املص- 

  .إرشاد املتعلمني وتقديم املساعدة وقت احلاجة- 

  .املالحظة الواعية ملشاركة أفراد كل جمموعة- 

 تكليف اجملموعات بكتابه تقرير عن سلوكهم أثناء التعلم وما صادفهم من معوقات- 

 إعطاء الفرصة للمجموعات لعرض ما توصلوا إليه أمام بعضهم- 

 فكار بعد انتهاء العمل التعاوني وتقيم اداء املتعلمنيربط اال- 

  :اسرتاتيجية لعب االدوار3- 

احدى اسرتاتيجيات التدريس اليت تعتمد على حماكاة موقف واقعي , يتقمص فيه كل : مفهوم لعب االدوار - 
بادوارهم وقد يتقمص متعلم من املشاركني يف النشاط احد االدوار , ويتفاعل مع االخرين يف حدود عالقة دوره 

  .املتعلم دور شخص او شيء اخر

  :مميزات لعب االدوار- 

 اعطاء الفرصة لظهور املشاعر واالنفعاالت احلقيقية- 

 زيادة الوعي مبشاعر االخرين وتقبلها- 

 اكتساب مهارات سلوكية واجتماعية- 

  .تشجيع روح التلقائية لدى املتعلمني- 

  .عرض مواقف حمتملة احلدوث- 

  .سهولة استيعاب املادة التعليمية- 



 

 

  :اسرتاتيجية العصف الذهين4- 

هي خطة تدريسية تعتمد على استثارة املتعلمني وتفاعلهم انطالقا من خلفيتهم العلمية حيث : تعريفه - 
ضوع ما يعمل كل واحد منهم كمدخل ألفكار االخرين ومنشط هلم يف اعداد املتعلمني لقراءة او مناقشة او كتابة مو

 وذلك يف وجود موجه ملسار التفكري وهو املعلم

يساعد على تنمية االبداع واالبتكار حلل مشكلة ما واثارة اهتمام وتفكري املتعلمني يف املواقف : اهميته - 
  .التعليمية وتنمية تاكيد الذات والثقة بالنفس مع توضيح نقاط واستخالص االفكار او تلخيص موضوعات

  :حل املشكالت اسرتاتيجية5- 

خطة تدريسية تتيح للمتعلم الفرصة للتفكري العلمي حيث يتحدى التالميذ مشكالت معينة : تعريفها - 
  .فيخططون ملعاجلتها وحبثها وجيمعون البيانات وينظمونها ويستخلصون منها استنتاجاتهم اخلاصة

  :خطوات حل املشكالت- 

  .حتديد املشكلة- 

  .كلةمجع البيانات عن املش- 

  . (فرض الفروض) اقرتاح احللول للمشكلة - 

  .مناقشة احللول املقرتحة- 

  .(االستنتاج) التوصل الي احلل االمثل للمشكلة - 

 تطبيق االستنتاجات- 

 :اسرتاتيجية خرائط املعرفة6- 

املفاهيم , اليت إن خرائط املفاهيم , يف معناها الواسع , عبارة عن رسومات ختطيطية تشري إىل العالقات بني 
ميكن استخدامها كأدوات منهجية وتعليمية باإلضافة إىل استخدامها كأساليب للتقويم , أما إذا نظرنا إىل 

خرائط املفاهيم على حنو أكثر حتديدًا , فإنها تعد مبثابة رسوم ختطيطية هرمية حتاول أن تعكس التنظيم 
من ذلك اجملال املعريف , مبعنى آخر فإن خرائط املفاهيم املفاهيمي املتضمن يف جمال معريف ما , أو يف جزء 

 .تستمد وجودها من البيئة املفاهمة للمجال

 :اسرتاتيجية التعلم الذاتي7- 

هو من أهم أساليب التعلم اليت تتيح توظيف مهارات التعلم بفاعلية عالية مما يسهم يف تطوير اإلنسان سلوكيًا 
ح هام ميكنه من استيعاب معطيات العصر القادم, وهو منط من أمناط التعلم ومعرفيًا ووجدانيًا , وتزويده بسال

  .الذي نعلم فيه الطالب كيف يتعلم ما يريد هو بنفسه أن يتعلمه

إن امتالك وإتقان مهارات التعلم الذاتي متكن الفرد من التعلم يف كل األوقات وطوال العمر خارج املدرسة 
  .املستمرةوداخلها وهو ما يعرف بالرتبية 

 



 

  :تعريف التعلم الذاتي

هوالنشاط التعليمي الذي يقوم به املتعلم مدفوعًا برغبته الذاتية بهدف تنمية استعداداته وإمكاناته وقدراته 
مستجيبًا مليوله واهتماماته مبا حيقق تنمية شخصيته وتكاملها , والتفاعل الناجح مع جمتمعه عن طريق 

قدراته يف عملية التعليم والتعلم وفيه نعلم املتعلم كيف يتعلم ومن أين حيصل االعتماد على نفسه والثقة ب
 على مصادر التعلم

 

  :همية التعلم الذاتيأ

إن التعلم الذاتي كان وما يزال يلقى اهتماما كبريًا من علماء النفس والرتبية , باعتباره أسلوب التعلم  (1)
مع قدراته وسرعته الذاتية يف التعلم ويعتمد على دافعيته  األفضل , ألنه حيقق لكل متعلم تعلما يتناسب

  .للتعلم

  .يأخذ املتعلم دورا إجيابيا ونشيطًا يف التعلم (2)

مّيكن التعلم الذاتي املتعلم من إتقان املهارات األساسية الالزمة ملواصلة تعليم نفسه بنفسه ويستمر معه  (3)
  .مدى احلياة

  .وتعويدهم حتمل مسؤولية تعلمهم بأنفسهم إعداد األبناء للمستقبل (4)

  .تدريب املتعلمني على حل املشكالت , وإجياد بيئة خصبة لإلبداع (5)

إن العامل يشهد انفجارا معرفيا متطورا باستمرار ال تستوعبه نظم التعلم وطرائقها مما حيتم وجود  (6)
  ستمر التعلم معه خارج املدرسة وحتى مدى احلياةاسرتاتيجية متكن املتعلم من إتقان مهارات التعلم الذاتي لي
 

  :أهداف التعلم الذاتي

  .اكتساب مهارات وعادات التعلم املستمر ملواصلة تعلمه الذاتي بنفسه (1)

  .يتحمل الفرد مسئولية تعليم نفسه بنفسه (2)

  .املساهمة يف عملية التجديد الذاتي للمجتمع (3)

  .بناء جمتمع دائم التعلم (4)

  .حتقيق الرتبية املستمرة مدى احلياة (5)

  :اسرتاتيجية االستكشاف واالستقصاء8- 

هو نظام للتدريس يبحث فيه املعلم واملتعلم عن مصادر التعلم و يعتمد على االكتشاف والبحث املستمر عن 
صادر مسعية ومصادر املصادر والوسائل املعينة , حيث أنها عديدة ومتنوعة من حيث اعتمادها على احلواس اىل م

  .بصرية ومصادر مسعية بصرية وتتنوع من حيث طبيعتها اىل مصادر تكنولوجية ومصادر غري تكنولوجية

ولكي يتحقق هذا االكتشاف , فاالكتشاف ببساطة يعين أن املتعلم يكتشف املعلومات بنفسه وال تقدم له جاهزة 
املتبادلة بني األفكار وربط عناصر املوضوع ببعضها لكي بالوجه املطلوب يتطلب ذلك من املتعلم فهم العالقات 

كما ميكن أن يتضمن االكتشاف مقارنة آراء وحلول ملشكله معينة , يأتي مبا هو جديد من تعليمات ومبادئ علمية 



 

  .أو موقف ما

لنخرج  واالكتشاف كاسرتاتيجية من اسرتاتيجيات التعلم يعد نتاج اسرتاتيجيات أخرى تتآزر مع بعضها البعض
وهذا ال يعين أن املتعلم , ونصل معه يف النهاية إىل أن يكتشف التلميذ شيئا جديدا , مبوقف تعليمي نشط 

  .لكنه يعين انه سيكتشف شيئا مل يكن يعرفه هو من قبل, سيكتشف شيئا جديدا مل يكن موجودا من قبل 

بكة العنكبوتية , بالتوازي مع مهارات التفكري إجراء املقابلة , البحث على الش, تبنى مهارات استخدام املكتبة 
  .الضرورية للمراجعة الواعية للمعلومات

  :دور املعلم يف اسرتاتيجية االستقصاء

  :للمعلم له دور كبري يف جناح تطبيق هذه االسرتاتيجية حيث يراعي

دأ بها عملية االكتشاف ألمر ويب, تزويد التالميذ باألسئلة مفتوحة النهاية اليت تثري تفكريه بصفة دائمة 1- 
  .ما

  .تقبل اإلجابات والتعليق عليها2- 

وال يتسرع بتقديم حلول أو إجابات لتالميذه وإمنا يرتك هلم فرصة , يعطي التالميذ وقتا كافيا للتفكري 3- 
  .االكتشاف والتوصل إىل املعلومات بأنفسهم

فاوت بينهم ومراعاة ما بينهم من فروق يف القدرات إن يكون على دراية تامة بطيعة تالميذه من حيث الت4- 
  .والذكاءات املتعددة

ومن ثم يرشدهم ويشجعهم ويتوصل معهم اىل نتائج جادة , إعطاء التالميذ فرصة للتخيل والتخمني 5- 
اسرتاتيجية االكتشاف لكي يصل املتعلم إىل اكتشاف قاعدة عامة أو نظرية أو ومهمة إجراءات تطبيق 

  ,قانون

  :على املعلم أن يتبع اخلطوات التالية

  .أو نظرية أو قانونا, وحيتمل أن يكون قاعدة , حيدد ما يريد أن يكتشفه املتعلم 

على أن يبدأ هذا املوقف بتهيئة مشوقة تدفع إىل التعلم , يصمم موقفا تعليميا ميكن املتعلم من االكتشاف 
أو مالحظة ودراسة , أنشطة ينفذها املتعلم مثل إجراء جتربة  ويتضمن. والرغبة يف التفكري والبحث واالجتهاد 

أو القيام برحلة فقد خيطط املعلم لرحلة إىل احلقول , واستنتاج هذه القاعدة , جمموعة من األمثلة لقاعدة ما 
توصل وتسجيل هذه املالحظات ثم تصنيفها وإجياد العالقات بينها لل, ومالحظة النباتات املختلفة املزروعة بها 

إىل معرفة النباتات اليت تؤكل وأي جزء منها هو الذي يؤكل يوجه املعلم تالميذه خطوة خطوة ويساعدهم حتى 
  .يتوصلوا إىل إدراك العالقة بني املعلومات واىل االستنتاج واالكتشاف املطلوب

تحقق من صحة القاعدة أو وان يتيح لتالميذه فرص ال, جيب على املعلم أن يعزز االكتشاف بالتطبيقات املتنوعة 
 العالقة بالنسبة حلاالت أخرى مماثلة

 



 

 

 تعلم االقران-9

املتعلم  البعض يبين علي اساس ان التعليم موجه ومتمركز حول  هو نظام للتدريس يساعد فيه املتعلمون بعضهم 
 عملية التعلم التعاوني علي اندماج الطالب بشكل كامل يف مع االخذ يف االعتبار بيئة التعلم الفعالة اليت تركز 

  .املعلم يعتمد علي قيام املتعلمني بتعليم بعضهم بعضا حتت اشراف  , 

  :امناط تعلم االقران

تدريس او تعليم االقران عادة ملقابلة حاجات حمددة  توجد امناط كثرية من تعلم االقران وذلك الن اسرتاتيجية 
العمر او املستوي الصفي لألقران املشاركني معه ,  تلك الربامج هو  يف مواقف حمددة , والتميز االساسي يف للطالب 

 :االمناط هذه 

الفصول او ما يسمى بالتقسيم االفقي حيث  هو تدريس االقران من العمر نفسه عرب الفصول او بني   :النمط االول  
وي العمري نفسه وتوجد أشكال يف املست مبساعدة زمالء اخرين خارج فصلهم االصلي ؛ حبيث يكونوا  يقوم الطالب 

  :النمط كالتالي  املمكنة بني االقران يف هذا  خمتلفة للتفاعالت 

  .او يف جمموعات توزيعا عشوائيا توزيع املتعلمني واقرانهم يف أزواج توزيعا عشوائيا   – 

    .االخر اختيار املتعلم لقرنيه او اجملموعة لقرنائها من الفصل   – 
حيث ........... التحصيل  –الشخصية  -اجلنس: مثل  لم والقرين يف ازواج وفقا ملعايري حمددة توزيع املتع  –
املستوي  مستوي اجملموعات شريطة أن يكون هناك فروق يف  تتم املزاوجة علي أساس تلك املتغريات سواء علي  

  .ل وهكذاالصعوبة يف التعلم مع مرتفعي التحصي بينها حيث يتم مزاوجة املتعلمني ذوي 

واقرين " الطالب املعلم"وفيها يكون  هو تدريس األقران وفق السن أو ما يسمى بالتنظيم الرأسي   :النمط الثاني
  .بني سنه الي سنوات عديدة الطالب املعلم والقرين "الصفي حيث يرتاوح الفرق بني  خمتلفني يف املستوي 

وفيه يقوم الطالب املعلم األكرب سنا  برامج غري رمسية , وهو اندماج االقران وفق السن يف   :النمط الثالث
تساعد جمموعة مقابلة أقل مستوي  ملتعلم أصغر منه سنا او جمموعة اعلي مستوي عمريا ,  باإلشراف أو املساعدة 

 .نطاق برنامج الدراسة عمريا يف أنشطة خارج 

  :مزايا تعلم االقران  

 .يساعد علي حتمل املسئولية  – 

    .ح الفرص لتقويم االفراد واجلماعاتيتي– 

  .يساعد علي تطوير مهارات االدارة والتنظيم  –
  :السابق ذكرها البد من معرفة املعلم للمعايري التالية وأخريًا فإن حتقيق أي طريقة من هذه الطرق

  - :اختيار الطريقة املناسبة يف تدريس طالبه معايري

 .ـ اهلدف التعليمي1

  .تعلمـ طبيعة امل2



 

  . ـ طبيعة املادة3

  . ( نظرة املعلم إىل التعليم) خربة املعلم 4
 

  :مميزات الطريقة اجليدة يف التدريس

  .ـ تراعي املتعلم ومراحل منوه وميوله1

  .ـ نستند على نظريات التعلم وقوانينه2

  .ـ تراعي خصائص النمو للمتعلمني اجلسمية والعقلية3

  .ة اليت نرجوها من املتعلمـ تراعي األهداف الرتبوي4

 .ـ تراعي طبيعة املادة الدراسية وموضوعاته5
 

 : التفكري بصوت مرتفع -88
وتتضمن قول القارئ لكل ما خيطر بباله من أفكار وتساؤالت وإيضاحات بصوت عال, وذلك أثناء اطالعه على مشكلة  

 .أو ثنائيًا أو على شكل جمموعات صغرية وميكن أن تنفذ هذه االسرتاتيجية فرديًا. ما, أو حله لسؤال معني
وجتسد هذه االسرتاتيجية عمليات تفكري الفرد يف أثناء انشغاله يف مهمة تتطلب التفكري, إذ يقول املفكر بصوت عال كل املشاعر       

استخدمها طالبان فإن  وإذا. وميكن أن يستخدم هذه االسرتاتيجية املعلم, أو الطالب. واألفكار اليت حتدث عند أدائه مهمة ما
وينطق املفكر بصوت عال كل األفكار اليت ميكن التوصل إليها . أحدهما يأخذ دور املفكر, واآلخر يأخذ دور املستمع أو احمللل

 .بقراءته, ويصغي املستمع إىل كل ما يقوله القارئ, وهو يفحص بدقة ويشري إىل أخطائه اليت ارتكبها أثناء تفكريه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

التعلم 
 بالنمذجة

 :تعرف هذه النظرية بأمساء متعددة, مثل

  نظرية التعلم باملالحظة والتقليد

  أو نظرية التعلم بالنمذجة
  أو نظرية التعلم االجتماعي

فرد أو تعلمه الستجابات أو أمناط سلوكية جديدة اكتساب ال
  إطار اجتماعي, من خالل موقف أو

 امسائها

 تعريفها

التفاعل املباشر مع األشخاص احلقيقيني -8
 يف احلياة

 
لتفاعل غري املباشر ويتمثل يف وسائل ا-2

يتم من خالل   : اإلعالم املختلفة
التلفزيون والسينما بالتمثيل من خالل 

 الصور

القصص والروايات  : مصادر أخرى-4
  األدبية والدينية,

 تطبيقاته الرتبوية
 :تنمية العادات والقيم واالجتاهات لدى املتعلمني من خالل

  للمتعلمني مبمارسة العادات  قدوةأن يكون املعلم
 .والقيم

 مثل  استخدام مناذج من الطلبة ممن ميارسون
على ذلك أمام  هذه العادات والقيم وتعزيزهم
 .الطلبة اآلخرين

  استخدام األفالم اليت تشتمل مواد تتعلق بتلك
 .القيم والعادات واالجتاهات

  استخدام القصص والروايات والسري اهلادفة واليت
 .تكفل توفري مناذج مثالية للمتعلمني

 تنمية املهارات الرياضية والفنية واحلرفية

تعلقة بتدريس املواد األكادميية من خالل استخدام وامل
 .النماذج املباشرة وغري املباشرة كاألشخاص واألفالم والصور

 تعديل السلوك لدى األفراد

لدى األفراد عند من خالل كف أو إزالة بعض السلوكيات 
أو )مشاهدتهم لنماذج قامت بالسلوك ومتت معاقبتها عليه 

 .(مكافأتها مناذج سلوكية إجيابية متت

 
 
 

االستفادة من نظرية التعلم االجتماعي يف تطوير مناهج التعليم مبا يفعل 
مالحظة مناذج تربوية تكون قدوة يف سلوكها وأخالقياتها )التعلم باملالحظة 

حتقيق ذلك مبا جيذب الطالب والطالبات  وتفعيل وسائل التواصل االجتماعي يف
 .(وحيقق أهداف العملية التعليمية يف تنمية القيم واألخالق



 

 
  

 اسرتاتيجية التعلم باحملاكاة

وب تعليمي يستخدمه املعلم عادة لتقريب الطلبة طريقة أو أسل"احملاكاة هي 
إىل العامل الواقعي الذي يصعب توفريه للمتعلمني بسبب التكلفة املادية أو 

  املوارد البشرية ,
قبل امليالد يف الصني واليت  4888لعبة الشطرنج اليت ترجع إىل سنة مثل 

 كانت تهدف إىل التدريب على املناورات العسكرية

 أنواع احملاكاة
 يائيةحماكاة مادية أو فيز - 1

وهذا النوع يتعلق مبعاجلة أشياء فيزيائية مادية بغرض 
تشغيل جهاز الفولتمرت, قيادة الطائرة, : استخدامها مثل 

 . استخدام األدوات والكيماويات

ويهدف هذا النوع من احملاكاة إىل تعلم  :حماكاة إجرائية - 2
سلسلة من األعمال أو اخلطوات مثل التدريب على خطوات تشغيل 

 . أو جهاز أو تشخيص بعض األمراض يف جمال الطب آله

وهذا النوع خيتلف عن احملاكاة اإلجرائية  : حماكاة وضعية - 3
فدور ,  حيث يكون للمتعلم دور أساسي يف السيناريو الذي يعرض

  املتعلم اكتشاف استجابات مناسبة ملواقف من خالل تكرار احملاكاة

 :حماكاة عملية أو معاجلة - 4

ا النوع ال يؤدي املتعلم أي دور يف احملاكاة بل هو مراقب ويف هذ
وجمرب خارجي , ففي الوقت الذي ال يستطيع فيه املتعلم أن 

يشاهد اإللكرتونات أو حركة وسرعة الضوء , فإنه ميكنه مشاهدة 
 .ذلك يف احملاكاة العملية مما يسهل عليه إدراك مثل هذه املفاهيم

 

  السقاالت املعرفية اسرتاتيجية
 :ُيمكن القول أن املتعلمني لديهم مستويان للنمو العقلي

 .توظيف العقل لتعلم األشياء من قبل الفرد نفسه: مستوى النمو العقلي الفعلي :املستوى األول 

 اس آخرين مثل املعلم, الوالدين, الزمالء املتفوقنيتوظيف العقل لتعلم األشياء من قبل الفرد مبساعدة أن: مستوى النمو العقلي االحتمالي :املستوى الثاني
ومن هنا جاءت أهمية اسرتاتيجية السقاالت . وبذلك فإن املتعلم حياول بناء معرفته بنفسه أواًل, ثم يبحث عن من ُييسر له او يدعمه يف عملية التعلم

وعادة ما تكون . قدرة على القيام بنشاط ما أو اشراكه يف مهمة أو موقف تعلميحل مشكلة ما أو ال : وهي تقديم الدعم واملساعدة للمتعلم من اجل .املعرفية
 آنية وقصرية ليعود الطالب ليكمل تعلمه بنفسه,

 . بذلك ألنها ترتكز على الدعم املؤقت للمتعلم, ومن ثم تركه ليكمل بقية تعلمه معتمدا على قدرته الذاتية ومسيت اسرتاتيجية السقاالت املعرفية 
أي كانت,  لة املعرفية قد تكون موقف بسيط, كسؤال مثري من املعلم ليوجه الطالب حنو حل للمشكلة, أو صورة أو فيلم قصري أو استخدام معينات بصريةلسقاا

ؤال ويف اجابة أو التفكري مع الطلبة بصوت مرتفع أو مناقشة ما نعرفه عن قضية ما أو ترك وقت انتظار بعد كل سؤال وإجابة حتى يفكر اجلميع يف الس
 ...زمالئهم, وُيحسنوا من إجاباتهم

 .وبذلك السقالة املعرفية هي ما يقوم به املعلم ويراه مناسبًا لدعم املتعلم حبيث يصبح قادرًا على املضي يف عملية التعلم بنفسه

 



 

 
  

 إسرتاتيجية التعليم املصغر

هو أسلوب من أساليب تدريب املعلمني, ميثل صورة مصغرة للدرس أو جزءًا من أجزائه أو مهارة من مهاراته, حتت ظروف مضبوطة, ويقدم لعدد •    
 . حمدود من املتعلمني أو املعلمني املتدربني

 

مون على مواقف تعليمية حقيقية مصغرة تشبه غرفة الفصل العادي, غري أنها ال تشتمل على العوامل املعقدة وهو موقف تدريسي, يتدرب فيه املعل•    
على مهارة تعليمية واحدة أو مهارتني, بقصد إتقانهما قبل االنتقال إىل مهارات  –يف الغالب  –ويتدرب املعلم . اليت تدخل عادة يف عملية التدريس

 .جديدة

 

يقوم املعلم (  88 -5يرتاوح عادة ما بني ) ويشرتك فيه عدد قليل من الطالب ( دقائق يف املتوسط  88حوالي ) يسى يتم يف وقت قصري هو موقف تدر•    
  . خالله بتقديم مفهوم معني أو تدريب الطالب على مهارة حمددة

  على تغذية راجعة بشأن هذا املوقف التدريسي, ويهدف التدريس املصغر إىل إعطاء املعلم فرصة للحصول

 :عناصر التدريس املصغر 
  اجتاه معني يراد تعليمه معلومة واحدة أو مفهوم أو مهارة أو. 

  مدرس يراد تدريبه. 
  ( .طالب يف العادة  88 -5) عدد قليل من الطلبة 
  ( .دقائق يف املتوسط  88) زمن حمدد للتدريس 

  تغذية راجعة بشأن عملية التدريس. 
  إعادة التدريس يف ضوء التغذية الراجعة. 

 

 : مبررات استخدام التدريس المصغر 
في كثير من األحيان يتعذر الحصول على فصل كامل من التالميذ لفترة زمنية عادية و لذا يخفض عدد  : تسهيل عملية التدريب .1

 .التالميذ و يكتفي بفترة زمنية و جيزة األمر الذي يجعل مهمة التدريب أكثر يسراً و سهولة 
المدرب إلى االستعانة بزمالء المتدرب ليقوموا مقام التالميذ الحقيقيين و  قد يتعذر الحصول على تالميذ حقيقيين فيلجأ: التمثيل. 2

 .هو نوع من التعليم التمثيلي
. يخفف التدريس المصغر من حدة الموقف التعليمي الذي يثير الرهبة لدى المتدربين الجدد  : التخفيف من رهبة الموقف. 3

ة ، ربما ال يجد نفس الحرج في مواجهة عدد قليل من الطلبة لفترة زمنية قصيرة المتدرب يجد حرجاً في عدد كبير من الطلب  فالمعلم
. 

إذ يستطيع المتدرب من خالل التدريس المصغر أن يبدأ بتدريس مهارة واحدة أو مفهوم واحد فقط  : التدرج في عملية التدريب. 4
 .تاج إلى مهارة أكبر في تخطيطه و تنفيذه يسهل عليه إعداده ألن الدخول في درس عادي يشتمل على خطوات عديدة و يح

إتاحة الفرصة للتغذية الراجعة التي تعتبر من أهم عناصر التدريب و قد تأتي التغذية الراجعة من المتدرب : اتاحة التغذية الراجعة. 5
ن المدرب أو األقران و قد تأتي التغذية الراجعة م. نفسه لدى رؤيته ألدائه من خالل استعراض الشريط التلفزيوني المسجل 

 .المشتركين في عملية التدريب
إتاحة الفرصة للمتدرب لكي يدخل التعديالت الجديدة على سلوكه التعليمي وذلك من خالل إعادة األداء بعد  : تعديل االداء. 6

 .التغذية الراجعة 
اهتمامهم على كل مهارة تعليمية بشكل  يتيح التدريس المصغر الفرصة للمتدربين كي يركزوا على: التركيز على المهارات. 7

مكثف و مستقل فقد يركزوا اهتمامهم حينا على مهارة طرح األسئلة و في حين آخر على التعزيز أو السلوك غير اللفظي أو التهيئة 
 .الحافزة أو الغلق أو جذب االنتباه و غير ذلك

 



 

 هنا سرد ألهم االسرتاتيجيات يف التعلم النشط والتعاوني
 

 :اسرتاتيجيات التعلم التعاونيمن 
 . قيام املتعلمني باإلجابة بالتناوب داخل اجملموعة:املائدة املستديرة

, يطرح املعلم سؤااًل أو أكثر ( املشاركة –املزاوجة  –التفكري )يتكون هذا النموذج من ثالث خطوات : شارك -اعمل مع الزميل -فكر
يطلب من الطالب التفكري كل على حده ثم يشرتك كل طالب مع زميل له ليفكروا سويًا ملدة معينة بعدها يطلب املعلم من كل جمموعة 

  املشاركة من خالل ما توصلوا إليه من حلول وأفكار حول السؤال املطروح
 .طرح األسئلة املتنوعة :ةطرح االسئل ةاسرتاتيجي

 ( K-W-L) : ماذا تعلمت –اسرتاتيجية ماذا ستعرف : 

اسرتاتيجية متهيدية تساعد على تذكري الطلبة مبعلومات حول موضوع معني ماذا يريد الطلبة ان يعرفوا ؟ يتم تسجيل ما تعلموه 
 جمموعات رباعية وتوزيع املهام املراد تعلمها على وما مل ينعلموه ويكون تنفيذ هذه االسرتاتيجية بتقسيم الطلبه يف الصف اىل

 . اجملموعات , وتقوم كل جمموعة بإعداد بطاقة التعلم اخلاصة بها وهي عبارة عن لوحة مقسمة اىل ثالث اعمدة

 ( اعرف) املعلومات اليت يعرفها الطلبة يف اجملموعة حتت كلمة  :العمود االول : يسجل يف 

 (ماذا ستعرف)ات اليت سيعرفونها عن املهمة حتت املعلوم:  العمود الثاني

 ( تعلم) املعلومات واملهارات اليت تعلموها حتت  :العمود الثالث 

تبدأ اجملموعات بتدوين ما يعرفونه حول الظاهرة املدروسة واملعلومات اليت يعلمونها باجلوع اىل املصادر املوضحة واىل املعلم ,ثم 
 يناقش املعلم

تقسيم الصف إىل جمموعات رباعية يضع املعلم املشكلة الرئيسة يف رأس السمكة على السبورة وميتد : السمك اسرتاتيجية عظم
من الرأس السمكة العمود الفقري الذي يتشعب منه العظم الصغري ويطلب املعلم إىل الطلبة يف اجملموعات ان يذكر أسباب املشكلة 

  .ب الصف عن األسبابويدونها على عظام السمكة مع مناقشة باقي طال

تقسيم الطلبة إىل جمموعات ويوضع املوضوع داخل دائرة وكل جمموعة تصف اوتوضح خصائص :اسرتاتيجية خيوط العنكبوت
 .املوضوع

تقسيم الطالب يف الصف الىست جمموعات ترتدي كل جمموعة قبعة ذات لون خمتلف عن :  اسرتاتيجية التفكري بالقبعات الست
 .وخيصص املهام حسب لون القبعةاجملموعة االخري 

وجمموعة التخصص يتخصص كل طالب يف مسة  األمينقسم طالب الصف اىل جمموعة  (:جمموعة الرتكيب) اسرتاتيجية اجلكسو 
التكامل التعاوني للمعلومات .  األمواحدة من السمات املراد تعلمها ويعود كل طالب بعد انهاء املهمة اليت أوكلت له اىل جمموعة 

 .طريقة الصور املقطوعة باملنشار الرفيع : Jigsaw زأةاجمل

  

تتضمن عرض فكرة مرتبطة مبوضوعات وازمان وتواريخ حمددة تقوم اجملموعات برتتيبها وفق : اسرتاتيجية تتابع األحداث
اركوا يف تبادل األفكار , يف هذه االسرتاتيجية يعمل التالميذ معا يف جمموعة ليكملوا منتجا واحدا خيص اجملموعة , ويش.مراحلها 

 .ويؤكدوا من فهم أفراد اجملموعة للموضوع

  

 :التنافس اجلماعي بني اجملموعات -

تعتمد هذه االسرتاتيجية على التنافس بني اجملموعات , من خالل تقسيم التالميذ داخل الفصل إىل جمموعات تعاونية , حيث 
 ث التنافس بني جمموعة وأخرىيتعلم أفراد كل جمموعة املوضوع الدراسي , ثم حيد

 : االستقصاء الرياضي -



 

وهذه االسرتاتيجية يطلق . تعتمد على مجع املعلومات من مصادر متعددة حبيث يشرتك الطالب يف مجعها يف صورة مشروع مجاعي 
 (العتماد الطالب على البحث واملناقشة ومجع املعلومات عليها االستقصاء التعاوني

 :فرقألعاب ومسابقات ال -

أعضاء يدرسون املوضوع أو الوحدة التعليمية معا, ثم (  3 – 4) تعتمد على تقسيم التالميذ إىل فرق دراسية , ويتكون الفريق من 
يقسمون بعد ذلك بناء على حتصيلهم , وحيدث تسابق بعد ذلك بني كل ثالثة أو أربعة تالميذ متجانسني حتصيليا يف الوحدة أو 

 . ويتيح هذا األسلوب للتلميذ االنتقال من فريق إىل آخر يف ضوء نتائج املسابقات. املوضوع الذي درسوه

 :التنافس الفردي -

أعضاء غري متجانسني يف التحصيل , وحيدث  4تعتمد على تقسيم التالميذ إىل جمموعات , حبيث ال يزيد عدد أفراد اجملموعة عن 
 . ن حيصل على املركز األول يف املوضوع املراد دراستهالتنافس بني أعضاء كل جمموعة , حبيث يريد كل عضو أ

  

 (نتعلم معا) (Johnson & Johnson) منوذج جونسون وجونسون

يتم فيها استخدام جمموعات صغرية حيث يعمل الطلبة بعضهم مع بعض لتحقيق األهداف املشرتكة وحتقيق أقصى تعلم بالنسبة 
 .للفرد واآلخرين يف اجملموعة

 :ونسون مخسة عناصر يعتمد عليها التعلم التعاونيقدم جونسون وج

 .التحليل اجلماعي -. التفاعل وجها لوجه -. املهارات االجتماعية -. املسؤولية الفردية - 2. االعتماد اإلجيابي -1

 :عرف جونسون وجونسون عدة أنواع للمجموعات التعاونية

 تعلم تعاوني منتظم .1

 تعلم تعاوني غري منتظم .2

 م تعاوني بنائيتعل .3

  

ما يقوم به املعلم بتوزيع األدوار على الطالب يف اجملموعة التعلم التعاوني لكي تكون العملية أكثر تنظيما واألدوار  :تبادل االدوار
 .رراملق -حامل األدوات  -قائد اجملموعة   -: كالتالي 

 :فرق األلعاب ودورة املباريات 

أعضاء , ويبدأ الدرس بتقديم من املعلم , ثم يعمل طالب  5ـ  3عات غري متجانسة تتكون من يف هذا النمط يقسم الطالب يف جممو
بناًء على ) كل جمموعة مع بعضهم يف ورقة عمل , ويف نهاية األسبوع يتم تقسيم الطالب إىل جمموعات متجانسة يف التحصيل 

فيما درسوه , ويتنافس هؤالء األعضاء فيما بينهم داخل مكونة من ثالثة أعضاء ويقدم هلم ألعاب تعليمية ( التحصيل السابق 
اجملموعة للفوز , وتضاف الدرجة اليت حيرزها أي فرد إىل الدرجة الكلية لفريقه األساس , واجملموعة الفائزة من اجملموعات 

 .وتقدم مكافآت مجاعية وفردية. األساس هي اليت حتصل على أعلى درجة 
 

 :شكل سبعه املعريف V شكل
أحد مناذج التدريس املعتمد على النظرية البنائية وأفكار ديفيد أوزبيل يف التعلم ذو املعنى ميكن من خالله الربط بني اجلانب و وه

 :يتكون النموذج من ثالثة جوانب . املفاهيمي واجلانب اإلجرائي ألي موضوع خالل عملية التدريس 

 كريي ويتضمن املفاهيم واملبادئ والنظرياتاجلانب األيسر ويعرف باجلانب املفاهيمي أو التف -
 اجلانب األمين ويعرف باجلانب العملي أو اإلجرائي ويشمل املعارف والقيم والبيانات املستخلصة -

األشياء واألحداث وهو اجلانب الذي يلتقي عنده اجلانبني التفكريي واإلجرائي , وتشري األشياء إىل األجهزة واملواد واألدوات أما  -
 .حداث فتشري إىل العمليات والتفاعالت اليت حتدث يف املوقف األ



 

 .أما السؤال الرئيس فيقع يف أعلى النموذج وهو يتعلق مبوضوع الدرس 
وعند بناء النموذج يقوم املتعلم باستدعاء املعلومات من بنيته املعرفية ويعمل على ربط املفاهيم اجلديدة باملفاهيم السابقة , ويف 

ن يقوم املتعلم جبمع املالحظات عن األشياء واألحداث وتسجيلها ثم حتويلها إىل رسومات بيانية وأشكال تكون مبثابة اجلانب األمي
 .متطلبات معرفية وهي أيضا إجابة للسؤال الرئيس 

 رتاتيجية الفصل املقلوب أو املعكوساس
لفات صوتية أو غريها من الوسائط, ليطلع عليها الطالب بإعداد الدرس عن طريق مقاطع فيديو أو مهو تعليم ذاتي يقوم فيه املعلم 

يف حني ُيخصص . يف منازهلم أو يف أي مكان آخر باستعمال حواسيبهم أو هواتفهم الذكية أو أجهزتهم اللوحية قبل حضور الدرس
عليم حيث يقوم املعلم بإعداد ويعترب الفيديو عنصرا أساسيا يف هذا النمط من الت. وقت احملاضرة للمناقشات واملشاريع والتدريبات

 .دقائق و يشاركه مع الطالب يف أحد مواقع الـويب أو شبكات التواصل االجتماعي 88إىل  5مقطع فيديو مدته ما بني 
 
 
 

  

 طريقة املناظرة

( أحد املتعلمني ) حيث يتبنى كل فريق وجهة نظر خمتلفة , باإلضافة إىل حمكم  لقاء بني فريقني من املتعلمني للمحاورة والنقاش حول قضية ما ,
   .احلجج واملربرات املؤيدة لوجهة نظره إلظهار مدى قدرة املتعلمني على اإلقناع والتواصل واالستماع الفعال وتقديم

 طريقة جمموعات العمل الصغرية

مجاعة لتحقيق   ر التدريس والتعلم فى آن واحد وما يتطلب ذلك من العمل فىجمموعه من اسرتاتيجيات التدريس التى تضع املتعلم فى موقف مجاعى يقوم فيه بدو
  .أهداف مشرتكة تشمل كل من اجلوانب املعرفية واملهارات االجتماعية

  أنواع اجملموعات

 النوع التكوين األهداف اإلستخدامات

 . الممارسات 

 . عصف الذهن 

 . التقارير السريعة 

 . المناقشة الموجهة

الفرصة للتحدث والمناقشة حول  إتاحة 

 . عدد من األفكار

االستدارة بالمقاعد لمواجهة زمالئهم الجالسين  

 . بالخلف
 المجموعه غير الرسمية

 . القيادة 

 . تشجيع الطالب على التعليم  . المشاركة 

 . تشكيل حول االهتمامات األكاديمية 

 . ارتباط األشخاص 

 . االستبانه 

 ةالمجموعات األساسي

 . تكوين المعلومات 

 . تحليل المعلومات 

 . التقارير 

مساعدة كل طالب أن يتعلم من خالل  

 . التوجيه
 المجموعات المترابطة . ترتبط مجموعتان أو أكثر معا   

 . المناقشة 
 . المشاركة الفعالة فى الحديث 

 . توليد االفكار وتبادل الخبرات 
د تشكيل بالتحرك من المجموعات ثم يعو 

 . األفراد إلى مجموعاتهم مرة أخرى
 المجموعات المعاد تشكيلها

 . العرض 

 . التنسيق 

 . حل المشكالت 

 . تدريس األقران 

 . المناقشة 

 . التقارير 

 . حل المشكالت 

عضو من كل مجموعه يشكل المجموعات  

 . الممثلة
 المجموعات الممثلة

  

 



 

 
 اسرتاتيجيات  التدريس اليت حتفز الطالب على التفكري

 . (ـ االستنباطياالستقرائي تكوين املفاهيم ـ ) 
 تكوين املفاهيم

جمموعة من األشياء , أو احلوادث , أو الرموز جتمع مها على أساس خصائصها املشرتكة العامة , : فهوم امل
 . اليت ميكن أن يشار إليها باسم , أو رمز خاص

 بأنه تصور عقلي عام مادي , أو جمرد ملوقف أو حادثة أو شيء ما:  وعرفه البعض

 تشكيل املفهوم

صل من خالل احلواس اخلمس , ومن الذكريات والتخيالت , ومن نتاج الفكر يبنى املفهوم عادة من تصورات حت
 . اخليالي

وهذا يعين أن الطفل قبل أن يبدأ يف تشكيل املفهوم , ال بد وأن يتعامل مع املدركان احلسية اخلاصة بذلك املفهوم 
الت حسية , وتستخدم الرموز إخل مفاهيم تتكون لدى الطفل نتيجة ملدلو... تفاحة , حبر , سيارة , / فكلمة . 

 . , أو الكلمات لإلشارة إليها

 املراحل األساسية لتشكيل املفهوم

, وهو طريق الطفل لفهم البيئة , من خالل التفاعل " الفعل " وتعرف مبرحلة العمل احلسي , وفيها يتكون :  ـ املرحلة العملية 1
 . املباشر مع األشياء

 . رحلة اليت ينقل فيها الطفل معلوماته , أو ميثلها عن طرق الصور اخلياليةهي امل:  ـ املرحلة الصَُّورية 2

 . يف هذه املرحلة يشكل األطفال املفاهيم لألشياء بالتخيل , وتكوين صور ذهنية هلا

ل األفعال هي املرحلة اليت يصل فيها الطفل إىل مرحلة التجريد , واستخدام الرموز , حيث حيل الرمز حم:  ـ املرحلة الرمزية 3
 . وتسمه هذه املرحلة بعملية تركيز اخلرب املكتسبة , وتكثيفها يف رموز رياضية , أو مجل ذات دالالت معنوية. احلركية 

 
 اهمية املفاهيم

 .ـ فهم املفاهيم جتعل املادة الدراسية أكثر مشوال     
 (.هيمخرائط املفا)ـ عدم نسيان التفصيالت عند تنظيمها يف إطار هيكلي      

 .ـ فهم املفاهيم هو الطريق الرئيسي حنو زيادة فاعلية انتقال أثر التدريب والتعلم     
 .ـ تضييق الفجوة بني املعرفة املتقدمة واملعرفة البسيطة     

 .واالنفجار املعريف, ـ مساعدة األجيال الصاعدة على مواجهة التطور السريع     
والطرق الناجحة اليت تساعد على إمناء تلك , واألسلوب, من أجل إعداد الربنامج, م التالميذـ تفهم كيفية منو وتطور مفاهي     

 .املفاهيم وتطورها
 .بطريقة وظيفية, وامليول العلمية, ـ تساعد التلميذ على اكتساب االهتمامات     



 

 .ـ تساعد التلميذ على تسهيل عملية التعلم والتعليم     
 .ملا يثريهم يف البيئة احمليطة, وذلك باستخدامها يف الفهم والتفسري, توظيف املعلومات ـ تساعد التلميذ يف     

  .اليت تعينه يف اإلدراك والتصنيف والتمييز, ـ تزود التلميذ باحلقائق واملعلومات     
 طرق تدريس املفاهيم

 ثريات علىيف هذه الطريقة يعرض املعلم امل: ـ الطريقة االستقبالية أو االستنتاجية  1

 . التلميذ واحدا تلو اآلخر , بعد إعالمه بقاعدة املفهوم , وحياول التلميذ تصنيف كل مثري لدى عرضه يف الفئة املناسبة

وفيها يعرض املعلم مجيع املثريات دفعة واحدة , ويقوم التلميذ باختيار : ـ الطرقية االختيارية أو االستقرائية االستكشافية  2
 . , ووضعه يف الفئة املناسبة, ويتلقى تغذية راجعة بعد كل عملية اختياراملثري املناسب 

 
 االستقصاء العلمي

 تعريف االستقصاء

وإضافة إىل هذا . يّعرف االستقصاء بأنه طريقة تفكري أو عملية عامة يسعى من خالهلا اإلنسان إىل املعرفة أو االستيعاب
ويعرف االستقصاء العلمي على انه . تقصاء العام واالستقصاء العلمياملفهوم العام لالستقصاء مييز البعض بني االس

 نشاط منظم واستقصائي الغرض منه الكشف عن عالقات بني األشياء واألحداث ووصفها
 :ويشمل االستقصاء على العمليات اآلتية

 ., تعميم النتائج(ربإجراء جتا: مثال)تكوين الفروض, تصميم الطرق االستقصائية, اختبار الفروض .حتديد املشكلة
اختاذ   الفضول, تفتح الذهن, احرتام النماذج النظرية وتقديرها, حتمل املسئولية,: مثل)وتطوير اجتاهات معينة 

 (.القرار وتقييم النتائج
 :أنواع االستقصاء

 .االستقصاء املوجه املنخفض, االستقصاء املوجه املرتفع واالستقصاء احلر
 :االستقصاء املوجه -8

احلوار يف االستقصاء املوجه بأسلوبني خمتلفني, أحدهما متمركز كلية يف املعلم ويسمى استقصاء موجه منخفض,  يتم
  .واآلخر متمركز يف املعلم والطلبة معا ويسمى استقصاء موجه مرتفع

ميكن  فإنه رتفعاالستقصاء املوجه امل االستقصاء املوجه املنخفض تكون العالقة بني املعلم وتلميذ واحد, أما يف ففي
  .املعلم ألكثر من تلميذ املساهمة يف اإلجابة عن سؤال

 :االستقصاء احلر -2

ففي حني يكون للمعلم دورًا . خيتلف االستقصاء احلر عن االستقصاء املوجه يف الدور الذي يلعبه املعلم يف كل منهما
على طرح املشكلة ويكون احلوار والنقاش بني الطلبة أساسيًا يف االستقصاء املوجه, فإن دوره يف االستقصاء احلر يقتصر 

أنفسهم, فهم الذين يكونون الفروض, وجيمعون املعلومات ويتحققون من صحة الفروض والتوصل إىل النتائج وحل 
 .املشكلة

 



 

 ( االستقرائيةواالستنباطية) الطريقة االستكشافية 

  : الطريقة االستقرائية -

  .التتبع والتفحص:  لغة ·

  تتبع األمثلة أو اجلزئيات وتفحصها للتعرف على وجوه الشبه ·

  .واخلالف للتوصل لتحديد القاعدة أو القانون أو التعريف

  هو انتقال العقل من احلوادث اجلزئية إىل القواعد:  االستقراء*

  .و األحكام الكلية اليت تنظم احلوادث واحلاالت

  لتصل إىل القاعدةتبدأ من األمثلة :  الطريقة االستقرائية*

  تبدأ بتعليم اجلزئيات وتنتهي بالكليات

  ( توحيد املعلومات اجلزئية ذات العالقة يف كليات) الرتكيب :  تسمى الطريقة الرتكيبية*

  : مزايا الطريقة االستقرائية: ب 

  . من األيسر على الطالب البدء باحلاالت الفردية البسيطة لالنطالق إىل القواعد -1

  .لطالب حباجة إىل االستقراء يف املرحلة األوىل من الدرسا -2

  . باالستقراء نصل مع الطالب إىل القاعدة -3

 . تبدأ من األمثلة لتصل إىل القاعدة -4

  . تعود الطالب االعتماد على النفس والكشف عن حلول ما يعرض له -5

  . أن العمل الذي يقوم به العقل يكسبه حدة ومرانا -6

  : ت التدريس بطريقة االستقراءخطوا -

  يقوم املعلم بتحضري األمثلة وتسجيلها على السبورة -1

  . أو عرضها بوسيلة من الوسائل املناسبة

  ( قد تؤخذ األمثلة من أفواه الطالب )

  .يعمل املعلم على مناقشة األمثلة مع الطالب -2

 يتم صياغة القاعدة النهائية -3

 

  : الطريقة االستنتاجية

  ليصل إىل نتيجة –كلية وجزئية  -يبدأ من قاعدة :  االستنتاج ·

  تنطبق على األمثلة اجلديدة

  هو انتقال العقل من قواعد وأحكام عامة مسلم بصحتها:  االستنتاج ·

  . إىل حكم خاص

  تبدأ من القاعدة لتصل إىل األمثلة:  الطريقة االستنتاجية*



 

  زئياتتبدأ بتعليم الكليات وتنتهي باجل

  جتزئة املعرفة إىل عناصرها مع) التحليل ( : التحليلية( )القياسية ) تسمى الطريقة *

  ( مع إدراك العالقة فيما بينها

  : مزايا الطريقة االستنتاجية: ب 

  يستخدم االستنتاج يف خطوة التطبيق والتقويم عندما يريد املعلم -1

  . التأكد من فهم الطالب واستيعابهم للدرس

  ( للكشف عن مدى حفظ الطالب للمعلومات وفهمها وقدرتهم على تطبيقها )

  .املفكر يف حالة االستنتاج يعترب مطبقًا لنتائج االستقراء -2

  الطالب حباجة لالستنتاج يف مرحلة التطبيق لرتسيخ القاعدة يف أذهانهم-3

  : عيوب الطريقة االستنتاجية

  . ًا القواعد العامة مباشرةأن مدارك الطالب ال تتحمل دائم -1

  . تبعد الطالب عن اكتشاف القواعد العامة بأنفسهم -2

  . ألنهم سيأخذونها مباشرة من املعلم وحيفظونها

  : يتكون االستنتاج من ثالثة مكونات - أ

  .قاعدة كلية مقبولة وصادقة( القاعدة الكربى ) املقدمة األوىل  -1

  . حالة فردية من حاالت القاعدة الكلية( الصغرى  القاعدة) املقدمة الثانية  -2

  .النتيجة ـ هي التوصل إلمكان انطباق القاعدة الكلية على احلالة الفردية-3

 ( االستنباطية) تسمى الطريقة االستقرائية واالستنتاجية / مالحظة 
  ألنها تقوم على التوصل للمعلومات, هو طريقة فكرية منطقية  / االستنباط

  خراجها من األمثلة املعروفة لدى املتعلمواست

  هو االعتماد يف الوصول إىل املعلومات اجلديدة على جهود الطالب / االستنباط

 

  . يستنبط الطالب معلومات جديدة من معلومات معروفة له ولآلخرين *

  : له نوعان: أنواع االستنباط : ب 

  االستنتاج -2االستقراء  -1

 : تنبيه

  االكتفاء بطريقة االستنتاج وحدها أو بطريقة االستقراء وحدها من اخلطأ *

  ألن الطالب حباجة إىل االستقراء يف املرحلة األوىل من الدرس *

  وإىل االستنتاج يف مرحلة التطبيق لرتسيخ القاعدة يف أذهانهم *



 

  . فباالستقراء نصل مع الطالب إىل القاعدة وباالستنتاج يتمرن عليها ·

 .ر يف حالة االستنتاج يعترب مطبقًا لنتائج االستقراءاملفك ·
 

  :الطريقة االستكشافية

 أو قوانني علمية" هي الطريقة اليت تضع املتعلم موقف الباحث األول الذي اكتشف مبدًأ علميًا أو آلة أو جهازا *

.  
 

  .استخدام عمليات عقلية الكتشاف مفهوم معني أو مبدأ معني ·

  : الطالب مفهوم اخللية يستطيع أن يكتشف مبدأ علميًا يقول إذا أدرك :8مثال 

  إن اخللية تأتي من خاليا سابقة هلا

 :إذا أدرك الطالب مفهوم الصوت يستطيع أن يكتشف مبدأ علميًا يقول :2مثال 

  أن الصوت ينشأ من اهتزازات املواد

  املالحظة أو التجريب –إن املصدر الرئيسي لالكتشاف  *

  : وعان من االكتشافهناك ن -

  . يف هذه الطريقة يتم تقديم خطوات البحث واحلصول على املعرفة : االكتشاف املوجه -1

  لذا مسي اكتشافًا موجهًا, يتم إعطاء املتعلم توجيهات تساعد يف سري خطوات االكتشاف *

ربة والسري يف خطواتها كما يف هذه الطريقة يرتك للمتعلم حرية واسعة يف التخطيط للتج : االكتشاف احلر -2
  . يريد

  : مزايا الطريقة االستكشافية

  .بينما دور املعلم التوجيه واإلرشاد,املتعلم حمور العملية التعليمية -1

  . املشاركة الفعلية للمتعلم -2

  .تناسب ختصص العلوم حيث إن العلوم قامت على البحث واالستقصاء -3

  . ملتعلمتنمية الثقة يف النفس لدى ا -4

  . تنمي قدرات الطالب يف احلصول على املعلومات وعلى التفكري -5

  .ترتكز على املهارات اليت هي من أهم أهداف تدريس العلوم -6

  .تتناسب مع هذا العصر عصر الرتاكم املعريف الذي أصبح فيه املعلم -7

  . التعليم من املعلم إىل املتعلمفاحلل إذن نقل مسئوولية .عاجزًا عن تقديم كل املعلومات للمتعلم 

  : عيوب الطريقة االستكشافية

  ( املتعلم يأخذ وقتا يف احلصول على املعلومة) حتتاج إىل وقت طويل  -1

  (تشتكي معظم وزارات التعليم من شح اإلمكانات وزيادة عدد الطالب)مكلفة اقتصاديًا  -2

  : مراحل التعلم باالكتشاف -ب



 

  ( ع املعلومات حول ظاهرة أو حادثة معينةمج: ) املالحظة -1

  (تصنيف املعلومات إىل جمموعات معينة بينها عالقات من نوع ما: التصنيف -2

  (التقرير عن ماهية األشياء قياسًا على شيء معلوم لديه: ) القياس -3

  ( القدرة على تنبؤ حدوث ظواهر مشابهة مستقباًل: )  التنبؤ -4

  ( ظاهرة أو احلادثة أو املادة وصفًا مييزها عن غريهاوصف ال: ) الوصف -5

تعميم جيمل فيه مجيع  املرحلة األخرية من عمليات االكتشاف حيث خيلص املتعلم إىل: )  االستنتاج -6
 العمليات العقلية السابقة

 
  



 

 اسرتاتيجية التعليم املتمايز
ميع الطالب بغض النظر عن مستوى مهاراتهم أو خلفياتهم, وهو يفرتض يقوم املبدأ الرئيسي للتعليم املتمايز على أن التعلم هو جل

أن كل غرفة صف حتوي طالب خمتلفني يف قدراتهم األكادميية وأمناط التعلم وشخصياتهم واهتماماتهم وخلفيتهم املعرفية 
الطالب ذوي القدرات املختلفة يف ميثل التعليم املتمايز, بشكل أساسي, عملية تدريس . وجتاربهم ودرجات التحفيز للتعلم لديهم

 .الصف عينه
 :التعليم املتمايز

وليس الطلبة الذين يواجهون مشكالت بالتحصيل انه سياسة مدرسية تأخذ , هو تعليم يهدف اىل رفع مستوى مجيع الطلبة
ية يف هذه السياسة هي ان النقطة االساس, باعتبارها خصائص الفرد وخرباته السابقة وهدفها زيادة امكانات وقدرات الطالب

 .توقعات املدرسني من الطلبة واجتاهات الطلبة حنو امكاناتهم وقدراتهم

 .ةوأساليب خمتلف تنفس املثري مهام متنوعة نفس املخرجا:التعليم املتمايز

 :مثال

 (:املثري )قدم املعلم درسه وكان اهلدف 

 ((أن يدرك الطالب أهمية التعاون واالعتماد املتبادل )) 

 :تحقيق ذلك قسم املعلم الطالب اىل اجملموعات التاليةل

 تكتب قصة عن املوضوع: اجملموعة االوىل. 
 ترسم لوحة عن املوضوع: اجملموعة الثانية. 

 تقدم موقفا متثيليا عن املوضوع: اجملموعة الثالثة. 

 تقدم أمثلة واقعية عن حاالت تعاون: اجملموعة الرابعة. 

 ضوعا يف جملة يتحدث عن املوضوعتناقش مو: اجملموعة اخلامسة. 

 جماالت التمايز يف التعليم 
 حيث يضع املعلم أهدافا متمايزة للطلبة حبيث يكتفي بأهداف معرفية لدى بعض الطالب :يف جمال األهداف :أوال

 .وبأهداف حتليلية لدى آخرين ويف هذا مراعاة للفروق الفردية
 بعض الطلبة مبهام يف التعليم الذاتي كأن يقوموا بدراسات ذاتية وعمل  ميكن أن يكلف املعلم:يف جمال األساليب :ثانيا

 وهكذا....... وآحرين بأعمال يدوية أو بنقاشات, مشروعات وحل مشكالت
 يسمى هذا النوع تعليما متمايزا حسب اهتمامات الطلبة 

 لب من آخرين خمرجات أخرى كأن يكتفي مبخرجات حمدودة حيققها بعض الطلبة يف حني يط :يف جمال املخرجات:ثالثا
 .أكثر عمقا

 يف هذا النوع يقبل املعلم ما بني الطلبة من تفاوت عقلي  وينوع املعلم يف اساليب تقديم هذه األهداف. 

  



 

 اإلثارة العشوائية اسرتاتيجية 
يات التدريس ولذلك ميكن أن نستخدمها كمعلمني يف عمل. إن اإلثارة العشوائية هي اسرتاتيجية إلنتاج أفكار جديدة 

 :مثل,املختلفة

ويف عمليات , ويف شرح األفكار وتوضيحها ويف عمليات التحليل والرتكيب وإصدار األحكام ,تدريس املفاهيم والقيم واالجتاهات 
 :ويف ما يلي أمثلة ملوضوعات دروس ميكن تدريسها من خالل استخدام اإلثارة العشوائية.التطبيق والتدريب والتقويم 

 ...أصغر,أكرب, الضربواملربع, اجلذر: مثل, االجتاهاتالقيم و _

 ..الفرح, الكراهية ,احلب :مثل,املشاعر والعواطف _

 ..التجربة,الذقة,اجلاذبية ,الضغط: مثل,املفاهيم العلمية _

 ...أعمال النجارة, قيادة السيارة: مثل,العمليات واملهارات-

 تصميم جديد,السالمة يف السيارة زيادة,تقليل الوزن,حتسني الغذاء:مثل,حل مشكالت_

 .قطف العنب
 

 إسرتاتيجية التعليم املربمج

هو احد أساليب التعلم الذاتي و اليت متكن الفرد من أن يعلم نفسه بنفسه ذاتيا بواسطة برنامج اعد بأسلوب خاص يستند إىل 
عليمية يف صورة كتاب مربمج أو أداة تعليمية وفيلم هذا الربنامج يعرض املادة الت. يف علم النفس ( نظرية سكينر)النظرية لسلوكية 

وتقسم إىل أجزاء أو وحدات صغرية و ال ينتقل املتعلم من إطار إىل آخر إال بعد اجتياز اإلطار األول و ٬بقا وتعد العلمية مس٬مربمج 
 .تنفيذ ما يطلب منه بصورة صحيحة

 مميزات التعليم املربمج

 .قة التعليم احلالي يف معدل التقدم يف التعلم ويف اختصار كثري من وقت التعلم و جهدهيتفوق التعليم املربمج على طري -

 .وطول مدة احتفاظ املتعلم باخلربة املتعلمة يف الذاكرة ٬يتفوق التعليم املربمج يف حجم التذكر  -

 .ديدةيتفوق التعليم املربمج يف جتريد اخلربة و تعميقها و انتقال اثر التدريب إىل مواقف ع -

: غري أن هذه احلوافز تتأثر بعوامل عديدة مثل  ٬ميكن استخدام حوافز داخلية أو دوافع أولية يف التعلم بالطريقة التقليدية  -
شخصية املعلم,أو طبيعة املتعلم و ميله للخربة املراد تعلمها, أما يف التعليم املربمج فإننا نالحظ أن حلوافز لداخلية أو الدافعية 

 .تكون كنتيجة منطقية الستخدام التعزيز و االستجابة بطريقة منتظمةاألولية 

 

 سلبيات التعليم املربمج

 .ال يصل هذا النوع من التعلم لتحقيق األهداف االنفعالية فمعظم اهتمامه بتحقيق األهداف املعرفية و املهارات األدائية -

 .تؤدي إىل طول الربنامجقد يؤدي إىل امللل بسبب خطواته الصغرية املتتالية اليت  -

قد يتحول التعليم املربمج إىل عمل آلي يهتم املتعلم فيه باالستجابة بصورة آلية بكل خطوة على حدة دون مقارنتها أو ربطها  -

 .خبطوة سابقة

 
 



 

 التعلم املدمج
لدمج بني أشكال التعليم طريقة للتعليم تهدف إىل مساعدة املتعلم على حتقيق خمرجات التعلم املستهدفة, وذلك من خالل ا
 .التقليدية وبني التعليم اإللكرتوني بأمناطه داخل قاعات الدراسة وخارجها

 املدمج مكونات التعّلم
أما اليوم فإنه ميكن الدمج . كانت قاصرة يف املاضي يف الصفوف الدراسية التقليدية التعّلم املدمج ليس جديدًا, إال أن مكوناته 

 :ئق واألنشطة التدريبية املختلفة لتشمل وال تقتصر على ما يأتيعدد كبري من الطرا بني
 الصفوف التقليدية. 
 الصفوف االفرتاضية 

 الربيد االلكرتوني . 

 صفحات الويب . 
 احملادثة الصوتية . 
 املنتديات العلمية احلاسوب والربامج احلاسوبية على. 

 مؤمترات الفيديو . 

 املدمج مّيزات التعّلم
 :فيما يأتي لعديد من املزايا نلخصهاللتعّلم املدمج ا

املعلومات يف املواقف التدريسية من حيث تصفح االنرتنت والتعامل مع  التوظيف احلقيقي لتطبيقات تكنولوجيا *
 .االلكرتوني واحملادثة واستخدام خمتلف برجميات احلاسوب الربيد

 .وحده ووقت املتعّلم واملعّلم مقارنة بالتعّلم التقليدي االلكرتوني, وتوفري جهد تقليل نفقات التعّلم مقارنة بالتعّلم *
التعامل مع املدرسني وزمالئهم الطلبة وجهًا لوجه, مما يعزز العالقات  متكني املتعلمني من احلصول على متعة *

 .واجلوانب اإلنسانية بينهم االجتماعية
 .ري يف التعّلم حسب حاجته وقدراتهميكن لكل متعلم الس مراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني حبيث *

 .االقتصار على الغرفة الصفية اتساع رقعة التعلم لتشمل العامل وعدم *
 .اجلغرافية إمكانية تعلم املهارات *

يتعلم فيه زمالؤه دون أن يتأخر عنهم يف حال عدم متكنه من حضور الدرس  يسمح للطالب بالتعلم يف الوقت نفسه الذي *
 .ما لسبب

أفضل النتائج, حيث تظهر بعض املؤسسات التعليمية من تطبيقاتها األولية للتعلم  املتعلم من خالل هذا النوع من التعلم حيقق *
 .من االسرتاتيجيات التقليدية (%58)نتائج استثنائية, إذ وجد أن حتقيق األهداف التعليمية قد حتقق بوقت أقل بنسبة  املدمج

 

 
  



 

 يقاتهالتعلم األلكرتوني وأهم تطب

أسلوبا من أساليب التعليم يعتمد يف تقديم احملتوى التعليمي وإيصال املهارات واملفاهيم للمتعلم على تقنيات املعلومات :  تعريفه
للطالب التفاعل النشيط مع احملتوى و املدرس والزمالء بصورة متزامنة أو غري  و االتصاالت و وسائطهما املتعددة بشكل يتيح

ت واملكان والسرعة اليت تناسب ظروف املتعلم وقدرته ,و إدارة كافة الفعاليات العلمية التعليمية ومتطلباتها متزامنة يف الوق
  .بشكل إلكرتوني من خالل األنظمة اإللكرتونية املخصصة لذلك

 تطبيقاته
 . (Electronic Books) لكتب اإللكرتونيةا-

 . (Date Bases) قواعد البيانات –

 . (Encyclopedias) املوسوعات –

 . (Periodical) الدوريات –

 (Educational Sites) املواقع التعليمية –

 حيث تكون الرسالة و الرد كتابيًا (E – Mail) الربيد اإللكرتوني –

 (digital libraries) املكتبات الرقمية –

 MOOCاجلماعية االلكرتونية املفتوحة املصادر الدروس   –
 
 ستخدمة يف التعليممن اهم التطبيقات امل

 

 Blackboard    بالك بورد 

 
 

موقع تابع لشركة عاملية تقدم عدة أنظمة و حلول يف جماالت تقنيات التعليم, تهدف لتحسني جتربة التعليم للماليني من 
املهين, والشركات, املتعلمني واملعلمني يف مجيع أحناء العامل من مؤسسات التعليم املدرسي والتعليم العالي, ومؤسسات التدريب 

متكن بالك بورد العمالء الذين يستخدمون تقنيات التعليم من الوصول إىل أكرب عدد من الطالب و توفري اجلو . واملؤسسات احلكومية
. حتسني األداء الفردي وعلى مستوى املؤسسة: توفر بالك بورد امليزات التالية. املناسب هلم باستخدام نظام التعليم اإللكرتوني

سهولة . استخدام التعليم اإللكرتوني عن طريق اهلاتف النّقال. عل التعليم والتعلم أكثر فعالية يف الفصول الدراسية وخارجهاج
جعل احلياة داخل وخارج . تقديم جتربة تعلم أكثر جاذبية وتفاعلية. الوصول إىل معلومات تهم جمتمعك يف أي وقت وأي مكان

 .و اإلجنليزية العربية املوقع يدعم عدة لغات مبا فيها. تقديم اخلدمات واخلربات للمتعلمني. ًااحلرم اجلامعي أكثر راحة وأمان
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 سكايب

 
عبارة عن تطبيق لشركة مايكروسوفت ميكن من إجراء اتصاالت جمانية بالصوت و الصورة, وإرسال الرسائل الفورية, وعقد 

باعتباره أداة للتواصل االجتماعي التعليمي, . دمات التحدث عرب اإلنرتنتو يعد واحدًا من أفضل خ. مؤمترات الفيديو املباشرة
االتصال بني األشخاص عرب العامل و تبادل اخلربات بينهم, و مناقشة العديد من املواضيع : ميكن سكايب من القيام مبا يلي

 Skype يوفر سكايب. لم اللغات األجنبيةتع. االطالع على تاريخ و أعراف الشعوب االجتماعية و العرقيات األخرى. التعليمية

 .إمكانية استضافة اخلرباء عرب العامل, إلغناء التجارب التعليمية. وسيلة سهلة لالتصاالت املتزامنة بني املعلمني والطالب

 تويرت 

 
قالنا حول كيفية توظيف من أشهر مواقع التواصل االجتماعي التعليمي, و اليت ميكن أن تكون مفيدة باتباع النصائح املقدمة يف م

إن من الفوائد الرئيسية الستخدام . تويرت لبناء شبكة تعليم شخصية, أو كذلك من خالل مقالنا حول توظيف تويرت يف التعليم
املواطنة الرقمية, و  وسائل التواصل االجتماعي التعليمي, تدريب الطالب على التواصل علنا , وبصراحة , مع أقرانهم وفق مبادئ

 .تفرض علينا أن نعلم األطفال أن السلوك على اإلنرتنت جيب أن يكون مسؤوال, كما لو كان يف العامل احلقيقي اليت

 استخدام التويرت يف التعليم

بدأت معظم املؤمترات والندوات بتسخري خدمة مثل تويرت لنشر األحداث اجلارية يف املؤمتر : متابعة املؤمترات والندوات         •
 . املشاركني مبواضيع معينةأو لتذكري

ميكن ألستاذ مادة ما عمل حساب للمادة يف تويرت ثم الطلب من الطالب القيام مبتابعة : حتديثات املادة الدراسية         •
 .احلساب لتصلهم رسائل نصية جلواالتهم عن أخبار املادة

ى موقع اجلامعة أو الكلية بربط خدمة األخبار مبوقع تويرت, حبيث يقوم املشرف عل: متابعة إعالنات الكلية أو اجلامعة         •
 .لتأتي الطالب بني الفنية واألخرى رسائل نصية قصرية آلخر األخبار

ميكن للطالب أو األساتذة الذين يعملون على مشاريع مشرتكة التواصل فيما بينهم والتذكري : تسهيل إدارة املشاريع         •
 .وع وبيان حالته كبديل سريع للمنتدياتباألمور اليت ختص املشر

ضيع تساعد التفاعلية املوجودة يف هذه اخلدمة على خلق قنوات من النقاش والتحاور حول موا: تفعيل احلوار والنقاش         •
 حمددة بني جمموعة من األشخاص
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 املدونات

 
 مميزاتها

 .الذين يشعرون باخلجل من املشاركة يف الغرفة الصفّية ُتعطي الطالب الدافعية العالية على املشاركة, خاصة للطالب 

 تعطي للطلبة فرصة كبرية للتدرب على مهارات القراءة والكتابة •
 .وسيلة ممتازة وفعالة للتعاون واملشاركة بني جمموعة من الطالب حول قضية ما أو نشاط تعّلمي •

 .تسّهل عملية اإلرشاد والتوجيه بني املعلم والطالب •
 :دامات التدوين يف التعليم والتعلماستخ

يف الواليات املتحدة بإنشاء نظام الستضافة   (Dickinson) قامت جامعة دكنسون: استخدامها يف نشر األحباث والواجبات  .1
 .يةاملدونات وبرنامج الويكي حيث استخدم الطلبة املدونات يف نشر أحباثهم وواجباتهم إلكرتونًيا بدال من الطريقة التقليد

 .استخدامها خللق جو من التعاون بني الطلبة واحلوار البناء وذلك عن طريق متابعة مدونات زمالئهم والتعليق عليها .2
كما قام أحد أساتذة مادة الرياضيات يف إحدى مدارس التعليم العام يف كندا : استخدامها كمرجع شامل لتمارين املادة .3

حيث قام بإعداد مدونة يقوم الطالب فيها حبل متارين . مل مدونة مساندة ملادة الرياضياتباالستفادة من تقنية املدونات يف ع
كتاب الرياضيات كل فصل على حدا ونشرها يف املدونة لتصبح املدونة بعد ذلك مرجع شامل لتمارين املادة يرجع إليها الطالب يف 

 .السنوات القادمة
 .لطالب أعماله و إجنازاته للرجوع إليها الحًقا عند احلاجةاعتبارها كحقيبة إلكرتونية خيزن فيها ا  .4

موقع  :Blogger موقع بلوجر -:هناك العديد من املواقع والربامج اليت تقدم خدمات التدوين, منها
  :mdwnat موقع مدونات  :maktoob موقع مكتوب  :jeeran موقع جريان  :modawanati مدونيت

 

  



 

 مة بودكاستكل podcast التدوين الصوتي

 

 الشهري من شركة أبل و املستخدم يف  iPod عبارة عن مقطعني, األول( Pod)مأخوذة من جهاز 
 .ويعين النشر( Cast)حفظ امللفات الصوتية و تشغيلها والثاني 

 :استخدام البود كاست يف التعليم 
( Berkeley)املتحدة مثل جامعة بريكلي تعمل معظم اجلامعات الكربى يف الواليات :تسجيل احملاضرات وبثها         •

فقد قامت شركة أبل . املقدمة من شركة أبل iTunes على تسجيل حماضراتها وبثها عن طريق خدمة( Stanford)  وستانفورد
تعمل هذه اخلدمة عن طريق ختصيص مساحة من  iTunesU بتقديم خدمة جمانية للجامعات األمريكية تدعى

د بث حماضراتها الصوتية أو الفيديوية عرب اإلنرتنت لطلبتها املسجلني يف اجلامعة عن طريق لكل جامعة توiTunes خدمة
واليت يتوجب على الطالب أن يدخل على اخلدمة باسم املستخدم وكلمة املرور اليت وفرته له اجلامعة  iTunes استخدام برنامج

وال يعين ذلك   iPod حتميلها على جهازه املكتيب أو على مشغل لتعرض له صفحة عليها شعار اجلامعة واملواد الصوتية اليت ميكن
ووضعها مباشرة  MP3  فيمكن للجامعات غري املسجلة يف اخلدمة تسجيل احملاضرات بصيغة. iTunes إلزامية وجود برنامج 

 .على موقع اجلامعة لتحميلها
تقنية التدوين الصوتي لتدريب طلبتها على نطق الكلمات أو  هناك العديد من معاهد اللغة اليت تعتمد على :تعليم اللغة         •

لتعليم اللغة اإلجنليزية لغري  as a Second Language Podcast English فموقع مثل. االستماع للحوارات وغريها
لصوتية واليت ميكن الناطقني بها, والذي يشرف عليه عدد من األساتذة اجلامعيني يف اللغويات, يوفر عدًدا كبرًيا من امللفات ا

 .حتميلها بواسطة برنامج أو مباشرة من املوقع واالستفادة منها
قام مستشفيان يف مدينة جالسكو يف اململكة املتحدة باستخدام تقنية التدوين الصوتي لتدريب : التدريب حتت الطلب          •

يعين ذلك أنه (.  BBC,2006) iPod بية على جهازاألطباء اجلدد على دراسة حاالت معينة وذلك بتحميل مقاطع صوتية تدري
باإلمكان نشر املواد التدريبية على هيئة ملفات صوتية لالستماع إليها ومن ثم القيامبنشاط مساند على أجهزة احلاسب مثال لقياس 

 مدى استيعابهم للمادة التدريبية
 
 

  



 

 موقع الويكي

 

 تويات يف املوقع فكل صفحة من ويكي حتوي أسفلها رابط بعنوانواقع ويكي كل شخص ميكنه املشاركة يف كتابة احمل

" Edit" أو حترير ومن خالل الضغط عليه ميكن ألي شخص أن يعدل يف حمتويات املوقع, وتستخدم مواقع ويكي
أوامر بسيطة لتنسيق النص لتبسيط عملية إضافة احملتويات على املستخدمني الذين ال جييدون التعامل مع 

  HTML.التقنية للغة التفاصيل
 استخدامات الويكي بالتعليم

بالنسبة للمعلم فأعطى الطالب جماال يف احلوار بصدق وصراحة مبا يبين يف نفسه عوامل الثقة بل ويعينه على أن يشق طريقه 
 مبزيد من الوعي وكثري من املكتسبات الطالب

نهج واملعلومات اإلثرائية من خارج املنهج وقد يدور وارهم حول بالنسبة للطالب فيمكن أن يستخدموا الويكي يف النقاش حول امل
معلومة أو قضية تربوية أو أسلوب مذاكرة ناجح وحنو ذلك من احلوار املمتع الذي جيمع بني سهولة كتابته أو تعديله أو إثرائه عن 

 طريق الويكي
 .فتتلخص استخدامه يف ما يلي 

 .لتعليمية التمكن من إدارة مستودعات الكائنات ا. 8
 .أنها موقع مركزي للتوثيق وختزين املعلومات اإلجرائية . 2

 .تطبيقا قويا ملفهوم التعليم اجلماعي املشرتك . 4
 .متكن اخلرباء يف حقل ما من التبادل املعريف وحترير مقاالتهم وأحباثهم . 3

 .السماح بظهور وجهات نظر خمتلفة مما يثري األحباث العلمية . 5
 .دائمة التجدد بشكل سريع يتالءم مع حيوية التكنولوجيا " wiki"ت حمتويا. 6

  



 

 RSS خدمة ار اس اس

 
 

, وهي تقنية تتيح ”وسيط النشر السهل حقًا“واليت تعين حرفيا  ”Really Simple Syndication”هي خمتصر لـ RSS أن
وقع االنرتنت الذي تقدم هذه املعلومات, حيث للمستخدم احلصول على معلومات ترسل إليه بشكل منتظم, بدون حاجة لزيارة م

 مبعنى آخر,. ُيزود املستخدم برابط يوصله إىل املعلومة وحتديثاتها

 يف التعليم RSS استخدامات
 

ميكن استخدمها لتبليغ مجيع الطلبة مبواعيد األحداث املهمة يف الكلية مثل بدء التسجيل, آخر موعد لتسليم الوثائق  -8
 .د دفع الرسوم الدراسية وغريهااملطلوبة, مواعي

اخلاصة باملواضيع اليت يقوم بدراستها, وبذلك يستطيع احلصول على أي معلومة جديدة تضاف  RSS كل طالب يشرتك خبدمة -2
ء من جلزء املوقع اخلاص بهذه املادة حال أضافتها بغض النظر إن كانت هذه املعلومة قد مت إضافتها من قبل أستاذ املادة أو كانت جز

 .احلوار بني الطلبة يف املنتديات اخلاصة بهذه املادة الدراسية
جللب معلومات ملوقعه حول املادة اليت يقوم بتدريسها من املواقع األخرى اليت تهتم بنفس  RSS ميكن لألستاذ استخدام تقنية -4

جللب معلومات  RSS بيعات فيمكن أن يستخدم تقنيةاملوضوع, فمثاًل لو كانت املادة اليت يقوم بتدريسها حول موضوع التسويق أو امل
 .من مواقع أسواق املال لتعرض بشكل آني على موقعه

ميكن أن يستخدمها األستاذ للتبليغ عن مواعيد االمتحانات ومواعيد تسليم واجبات الطلبة, أو أوقات اللقاءات املباشرة مع  -3
 .لبةالطلبة أو للتبليغ عن نتائج االمتحانات ودرجات الط

 ميكن أن تستخدمها املكتبات ومراكز البحوث لتبليغ الطلبة عن آخر املصادر والبحوث اليت تصل اليها -5

  



 

 الفيس بوك

 
 

فيس بوك هو موقع الشبكات االجتماعية , ومساحة للمستخدم , ال ميكن فقط االتصال مع األصدقاء اخلاصني , 
جزءا   وبالتالي , ما جيذب املستخدمني هو احتمال أن يكون,   آخرين  ولكن أيضا إعطاء الوصول إىل أصدقائهم

 .من اجملتمع , لقاء الناس لتبادل اخلربات مع أقرانهم , األصدقاء القدامى , واملعلمني , اخل

 استخدام الفيس بوك بالتعليم

مشاركة فيه وتبادل إنشاء املعلم أو الطالب جمموعة أو صفحة ملادة أو موضوع تعليمي ودعوة الطالب لل         •
 .ونشر وتبادل روابط الصفحات املتعلقة باملوضوع أو املادة, املعلومات

والتعليق عليها , نشر الصور ومقاطع الفيديو التعليمية املناسبة للمادة وتبادهلا بني الطالب واملهتمني          •
 .ومناقشة ما فيها

دة أو موضوع تعليمي معني من مجيع أحناء العامل وتبادل تكوين صداقات وعالقات مع املهتمني مبا          •
 .املعلومات واخلربات بينهم

استخدامه كوسيلة الستمرار العالقة بني اخلرجيني لالستمرار يف التعلم وتطوير الذات يف ذات           •
 .التخصص

 .فةاستخدامه كوسيلة لدعوة الطالب وغريهم للمناسبات التعليمية املختل          •



 

  اليوتيوب

 
 

 .والتعليق عليها وتقييمها, مواقع على شبكة االنرتنت تسمح للمستخدمني برفع ومشاهدة ومشاركة مقاطع الفيديو 

 .نقل احملاضرات و املؤمترات         •
 .إنشاء قناة لكل مادة حتتوي على مقاطع متعلقة باملادة         •

 .فيه ما أنتجه أو أعجبه من املقاطع املتصلة باملادةكل طالب ينشئ له قناة يعرض           •

 
 

 املفضلة االجتماعية
 

 .ي مواقع تقدم خدمة ختزين عناوين موقع اإلنرتنت مع إضافة وسوم لوصف حمتوى املوقع املخزنه

لته من أي مكان يف تسمح هذه املواقع ملستخدم اإلنرتنت بتخزين عناوين مواقعه املفضلة يف قاعدة بيانات اخلدمة والرجوع ملفض
وتتميز مواقع املفضلة االجتماعية بإمكانية مشاركة مفضلة شخص ما مع اآلخرين وأيًضا توسيم , العامل وباستخدام أي جهاز

 املواقع اليت يقوم بتخزينها ليتمكن من الرجوع إليها الحًقا أو البحث عنها
 استخدام املفضلة االجتماعية بالتعليم

أمثلة على جامعات تعمل على تسخري إمكانيات خدمة املفضلة االجتماعية يف اجملال  (Alexander ,٦٠٠٢) ذكر الكسندر 
فعلى سبيل املثال قامت كل من جامعة بنسلفينيا و جامعة هارفرد بعمل خدمة مفضلة اجتماعية خاصة لطلبتها , التعليمي

باملشروع أو بالشخص نفسه ومن ثم ختزين املواقع املهمة ومدرسيها حبيث ميكن ألي أستاذ أو طالب عمل مفضلة خاصة باملادة أو 
كما توفر خدمة املفضلة . بهذه الطريقة ميكن ألي طالب أو أستاذ أن يشارك زمالئه املواقع اليت جيد أنها مهمة ومفيدة للبقية. فيها

أشخاص آخرين هلم نفس االهتمام االجتماعية إمكانية اكتشاف مواقع مفيدة خارج نطاق املادة الدرا سية وذلك بتصفح مفضلة 
  ومن جمموعات دراسية أخرى مثال



 

 مواقع اخلرائط واستخدامها يف التعليم

خطوط وأشكال  ورسم, ألماكنه املفضلة على اخلريطة اخلاصة به هي مواقع متكن املتصفح من وضع عالمة  2.0 مواقع خرائط
 .اخلريطة اخلاصة به مع من يريد ومشاركة, ديو خاصة بهنص, وصور وملفات في و إضافة  ,لتمييز املسارات واملناطق

 .ميكن استخدام خرائط قوقل يف حتديد املواقع اجلغرافية والتارخيية لدول ما. 1
 .كما ميكن استخدام اخلرائط أكثر يف حتديد ورؤية صور طبيعية للمواقع التارخيية. 2

 
 SmileBoxمسيل بوك

املية اليت ميكن للناس إنشاء ومشاركة البطاقات املتحركة , عرض الشرائح , سجالت هو خدمة جمانية جديدة على الشبكة الع
  القصاصات , والبطاقات الربيدية , والتقوميات ,وميكن للمستخدم إرساهلا بالربيد االلكرتوني أو طباعتها أو وضعها يف املدونة ,

 لعملهم  وإضافة األصواتأنها متكن املستخدمني من استخدام الصور اخلاصة بهم أو الفيديو 

 
 الفلكر

 
بتصويرها ووضعها يف هذه   اليت قام  هو عبارة عن صفحة أو معرض صور على االنرتنت حبيث يستطيع اآلخرون أن يروا الصور

وميكن احلصول على اى صورة قد حتتاج إليها يف عملك أو . الصفحة وباإلمكان إضافة التعليقات اليت تساعدك على تطويره 
 عانة بها أثناء شرحك ملوضوع معني أو صور اشخص أو رؤساء دول أو مشاهري أو صور نادرة ملعلم اثري أو حيواناتاالست

 استخدامات الفلكر يف التعليم
 تكمن فائدته من خالل إنشاء معرض لكل مادة و يوضع فيها الصور املتعلقة باملادة و فتح اجملال للطالب للتعليق و التقييم         •
 كل طالب ينشئ له صفحة يضع فيها صور تطبيقاته للمادة أو املوضوع الذي يدرسه و يشاركه زمالئه للتعليق و التقييم         •

 
 gmail الربيد االلكرتوني

هي الثورة اجلديدة يف عامل الربيد االلكرتوني والذي عمل على تالشى العيوب املوجودة فيما سبق من بريد وبالتحديد األشهر 
ويسمى بريد جوجل وجيعل التعامل مع الربيد  218كنتاج لثورة الويب  Gmail وقد جاء بريد Hotmail أو YAHOO منها

 االلكرتوني أكثر تلقائية وتفاعلية
 استخدامات الربيد يف التعليم

 إرسال و استقبال الرسائل         •
 الدردشة اجلماعية         •

كصفحات ويب , ويكون هذا مفيًدا عندما  PDF أو ملفات Open Office وأ Microsoft Office ميكنك عرض مرفقات
 .ترغب يف عرض املرفق بشكل أسرع, أو إذا كنت تستخدم جهازك اجلوال, أو إذا كنت ال تود تثبيت برنامج جملرد عرض مستند

 
 



 

 
 

 
  

 ية و االستقرائيةالستنباطاالطريقة 

 الطريقة االستقرائية الطريقة االستنباطية

هي صورة من صور اإلستدالل حيث يكون سري التدريس من الكل 
الفردية  امة إىل األمثلة واحلاالتإىل اجلزء أي من القاعدة الع
إذا صدق الكل فإن أجزاءه تكون )وجوهر فكرة اإلستنباط هو 

 . ( صادقة

 
 

هي أحد صور االستدالل حبيث يكون سري التدريس من اجلزئيات إىل الكل 
, واإلستقراء هو عملية يتم عن طريقها الوصول إىل التعميمات من خالل 

فردية ثم استنتاج اخلاصية اليت تشرتك دراسة عدد كاف من احلاالت ال
 فيها هذه احلاالت ثم صياغتها على صورة قانون أو نظرية

 

تستخدم يف تدريس القواعد العامة مثل النظريات والقوانني 
 , وعندما نريد تدريب الطالب على أسلوب حل املشكالت

 

  .نظرية أو قانون)عندما يراد الوصول إىل قاعدة عامة تستخدم 

 

 مثال

 (جمموع قياسات زوايا املثلث ) التوصل إىل نظرية : اهلدف 
  رسم عدة مثلثات من قبل الطلبة يف دفاترهم, ومن قبل املعلم -

 .قياس زوايا كل مثلث على حدة, وتسجيل قياساتها -

 .حساب جمموع قياسات زوايا كل مثلث -
( درجة  818قياسات زوايا املثلث جمموع : ) التوصل إىل نظرية  -

رسم مثلثات أخرى وتطبيق النظرية عليها للتأكد من صحة  -
 .النظرية

 
 

 مثال
عرض الصورة األساسية ملعادلة تربيع مقدار : )القاعدة العامة 

 (جربي

 2ص+ سص 2+  2س( = ص+ س ()ص+ س = ) 2(ص+ س )
لطلبة توضيح ذلك بالرسم والوسائل التعليمية, حتى يدرك ا -

 .الفكرة جيدًا
 .إعطاء أمثلة تطبيقية على هذه القاعدة -

 .تطبيق الطلبة لعدة متارين متنوعة باستخدام هذه القاعدة
 



 

 الوسائل التعليمية
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 :تعريفها

واملواد واألدوات اليت يستخدمها املعلم لنقل املعلومات إىل ذهن التلميذ سواء داخل هي جمموعة من اخلربات 
 . الفصل أو خارجه بهدف حتسني املوقف التعليمي الذي يعترب للتلميذ النقطة األساسية فيه

إيصال ومن هنا تربز قيمة الوسائل التعليمية يف عملية التعلم بأنه ميكن عن طريقها إشراك أكثر من حاسة يف 
 . املعلومات يف ذهن التلميذ

 :أهميتها

o جعل التعليم أشد وأبقى تأثريًا . 

o إشباع حاجة التلميذ وإنارة اهتمامه . 

o تؤثر يف االجتاهات السلوكية واملفاهيم العلمية واالجتماعية . 

o تسهيل عملية التعليم على التلميذ والتعلم . 



 

 :مبادئها
o فيه والتسلية بل هي جزء من املوضوع الدراسيالوسيلة التعليمية ليس الغرض منها الرت . 

o  الوسيلة التعليمية ليست بديل للمعلم بل هي مكملة ومساعدة له يف تنفيذ عملية التعليم وإيصاهلا
 . بكل سهولة ويسر

o  ليس هناك وسيلة أفضل من وسيلة ولكن املوقف التعليمي هو الذي حيدد مستوى جودة الوسيلة من
 عدمه

 
 

 :اأسس استخدامه
 توافق الوسيلة مع الغرض الذي يسعى إىل ختطيطه . 

 صدق املعلومات اليت تقدمها الوسيلة . 

 صلة حمتويات الوسيلة مبوضوع الدرس . 

 مناسبة الوسيلة ألعمار التالميذ ومستوى ذكائهم وخرباتهم السابقة . 

 اإلخراج واإلعداد والنظافة  أن تكون الوسيلة يف حالة جيدة من حيث . 

 

 :اختيار الوسائل التعليميه  معايري
 اقتصادية– 88مرنة  -9مناسبة -1متكاملة   -7متنوعة -6مشوقه -5متقنه -3بسيطة -4صادقه -2هادفة -8

 :مراحلها

 . وتشمل , إعداد الوسيلة , رسم خطة العمل , إعداد التالميذ , إعداد املكان: مرحلة اإلعداد

 . ب للتعلم , حتديد اهلدف من الوسيلةومشل تهيئة املناخ املناس: مرحلة االستخدام

 . ومشل ما حتققته الوسيلة من إجياب أو سلب , تقويم التالميذ , تقويم الوسيلة: مرحلة التقويم

 



 

 :أنواعها

األفالم املتحركة والصامتة, اخلرائط , الكرة األرضية , اللوحات  ’الصور املعتمة :  الوسائل البصرية
  .ة , النماذج والعينات, املعارض واملتاحفوالبطاقات , الرسوم البياني

التلفاز والفيديو , األفالم املتحركة والناطقة , األفالم الثابتة واملصوبة :  الوسائل السمعية البصرية
 . بتسجيالت صوتية

 . وأهمها أجهزة التسجيل:  الوسائل السمعية

يرون أن أفضل أشكال التعلم ما يتم عن  " السلوك" غري أن الرتبويني الذين يؤمنون بأن التعلم هو تعديل اخلربة 
 طريق العمل واملمارسة من جانب املتعلم , 

 :اهمية استخدام الوسائل التعليميه 

 :تنقسم اهميتها اىل اربعة حماور هي 
 :فهي تسهم يف حل بعض مشكالت التعليم ومن تلك املشكالت مايلي :  الوسائل التعليمية ومشكالت التعليم: اوآل

مشكلة نقص -4مشكلة الفروق الفرديه -4زيادة الكثافة الطالبيه داخل حجرات الدراسة  -2مكافحة االمية -8
 .التدريب املهين -3املعلمني 

 :فهي تساعد املعلم علي عدة امور منها : الوسائل التعليمية واملعلم :ثانيآ 
-5ترشيد جهد املعلم -3توفري وقت املعلم  -4تدريب املعلم على بعض املهارات -2تدريب املعلم على التدريس -8

تقليل -1جتنيب املعلم احلرج يف بعض املواقف  -7شرح مايصعب على املعلم شرحه -6تيسري عملية التدريس 
 .اعتماد املعلم على اللفظيه 

ة امور منها هلا اهمية كبرية تتعلق باملادة العلمية فهي تساعد يف عد: الوسائل التعليمية وخربات التعلم : ثالثآ 
: 

تبسيط  -5استمرارية خربات التعلم  -3ترابط خربات التعلم  -4مشول خربات التعلم -2تنويع خربات التعلم 
 حتويل اخلربات اجملردة اىل خربات حمسوسه  -7تعديل خربات التعلم  -6خربات التعلم 

 :منها هنالك عدة مزايا توفرها للمتعلم : الوسائل التعليمية واملتعلم : رابعآ 
اكساب -3اكساب املتعلم اجلوانب الوجدانيه املرغوبه  -4اكساب املتعلم املهارات -2اكساب املتعلم املعلومات -8

تعديل مالدى املتعلم  -7استيعاب املتعلم مايتعلمه  -6دفع املتعلم ملزيد من التعلم  -5املتعلم اساليب التفكري 
ربط اخلربه النظريه للمتعلم بالواقع  -9لى التعلم الذاتي تدريب املتعلم ع-1من افكار وسلوكيات خاطئه 

 .زيادة الثروه اللغوية للمتعلم -88العملي 

 
 



 

 : أكثر أنواع الوسائل شيوعًا
 ب ـ اللوحة الوبرية  . أ ـ السبورة

.  
د ـ اللوحة  ج ـ لوحة اجليوب

  . املمغنطة
 هـ ـ الكتاب

و ـ اخلرائط 
 والصور

لنماذج احلية ح ـ ا   . ز ـ البطاقات
واجملسمات 

  والعينات

ط ـ املسجالت 
  واألفالم

  

 :معوقات استخدام الوسائل التعليميه 
 

 نظر التالميذ هلا على انها وسية تسلية وترفيه -8
 .عدم عدم توافر اماكن ببعض املدارس الستخدام الوسائل التعلميه كالعروض الضوئيه والصوتيه  -2

 تخوف من استخدامها وخشية كسرها من قبل املعلمني صعوبة تدوال الوسائل وال-4
 عدم وجود فين وسائل تعليميه باملدارس -3

 ارتفاعل تكاليف وامثان بعض الوسائل التعليميه -5
 تركيز االمتحانات على اللفظيه واهمال اجلانب العملي -6
 عدم امتالك املعلم ملهارات استخدام الوسائل التعليميه  -7

  



 

ليميةاألنشطة التع  
 

 

 
يعترب النشاط املدرسي جزءًا أساسيًا من الرتبية احلديثة فهو يساعد يف تكوين عادات ومهارات وقيم وأساليب الزمة ملواصلة التعليم 

 . وللمشاركة يف التنمية الشاملة

 

هم يف أنشطة ومجاعات وعليه فإن األنشطة الرتبوية تسعى بكل جماالتها الرتبوية إىل القضاء على وقت فراغ الطالب واخنراط
تنظيمية وحتت إشراف تربوي , وتعودهم على حتمل املسؤولية والتعاون مع أعضاء آخرين جيمعهم اهلدف وامليول واالجتاه املشرتك 

حنو إجناز أفضل ويشعرون من خالل ذلك بأنهم أعضاء متميزين قدموا ألنفسهم وملدارسهم وبيئتهم االجتماعية العمل النافع 
  واملفيد

وسيلــة ودافــع إلثـراء املنهـج وإضفـاء احليــويــة :  عرف النشاط يف القاموس الرتبوي بأنه :تعريف النشاط
 .عليــه من خالل إدارة التالميذ ملكونات بيئاتهم بهدف اكتساب اخلربات املعرفية والقيمة بطريقة مباشر

 



 

 

 ــ :وبناًء على ذلك ميكن أن نعرف املناشط املدرسية بأنها 

الربامج واخلدمات اليت ختططها املدرسة وتشرف عليها من أجل املساهمة يف بناء شخصية املتعلم من مجيع 
 جوانبها , وحتقيق رسالة املدرسة الرتبوية واالجتماعية , وفق األطر احلضارية للمجتمع اليت هي فيه

 :أهداف النشاط الطالبي

ية وهي املساهمة يف تنشئة الطالب على القيم والتعاليم النشاط الرتبوي املدرسي وسيلة لتحقيق غاية سام
  : اإلسـالميــة ومثلهــا العليــا لـذا فهــو يهــدف إىل

  .بنــاء الشخصيــة املتكــامـلـة للطــالب وفـق قيم ديننــا اإلسـالمي وترمجتهـا إىل أفعـال وسلـوك

  .ينمي معلـومـاتــه وينــوع خرباتـــه وينشط قدراته العـقـليــةاستثمــار أوقــات الفــراغ لــدى الطــالـب فيمــا  

اكتشــاف املـهــارات واملــواهـب لــدى الطــالـب وتنميتهــا وتـوجيههــا الــوجهـــة السـليمـة خلــدمــة الفــرد 
  . واجملتمــع

 .خالل املمارسة العملية العـلـمـيــة هلـاخـدمـة الـمـادة العلمية والعمـل علـى تسهيل فهمهـا واستيعـابهــا من 

تـرسيخ القيـم البنـاءه االجتمـاعـيـة كالتعاون واملـنــافســة الشـريفة والـعمل اجلماعي أو اخلدمة الـعامـة 
 .وغريهــــا

ــركيـة احرتام العمــل اليدوي والـعـاملـني وتقــدير قيـمة الـعمل واالستمتاع بـه , ألن املمـارسة احلسيـة احل
 . جتـعل مـن النشـاط مـادة ممتـعـة

  لنشاط الطالبيلاألهداف 

 .تعميق القيم االجتماعية املتمشية مع تعاليم ديننا اإلسالمي احلنيف وترمجتها إىل أفعال

 تكوين الشخصية املتكاملة للطالب لتصبح مواطن صاحلة

 مي قدراتهم ومواهبهماستثمار أوقات الفراغ فيما يثري معلومات وخربات الطالب وين

 .اإلسهام يف مشروعات اخلدمة العامة ينمي لدى الطالب احرتام العمل وتقديره وتنمية الشعور حنو الوطن

 .إبراز املواهب عند الطالب وذلك من خالل تنظيم اللقاءات والربامج التنافسية يف خمتلف اجملاالت

 .ربات جديدةتنمية وإبراز قدرات واملواهب وإتاحة الفرص الكتساب خ

 .توسيع معارف وخربات وذلك عن طريق تنظيم برامج لزيارة معامل املنطقة

 : تعريف مجاعات األنشطة املدرسية

بيعة النشاط الذي هي جمموعة متجانسة من الطلبة هلا ميول واجتاهات وهوايات متقاربة , تنتظم يف مجاعات حتت اسم وط
ترغب يف ممارسته واألهداف اليت تسعى إىل حتققها خالل العام الدراسي , ولدى هذه اجلماعة االستعداد للعمل التعاوني من أجل 
إجناح عملها بالتعاون واالرتباط مع اإلدارة املدرسية وأعضاء اهليئة التدريسية وبقية اجلماعات األخرى يف املدرسة , كما تقوم 

اعة بتنفيذ األعمال املوكلة إليها من اإلدارة املدرسية واليت تتصل بأدائها ملهامها , مما يساعد يف النهاية إىل حتقيق األهداف اجلم
 .العامة املنوطة باألنشطة الرتبوية

 

 : وتنقسم أنشطة الطالب إىل



 

 : نشاط داخل الفصل -أ 

  :طلبة الفصل الواحد يف إطار فصلهم الدراسي , ومن بني هذه األعمال يتمثل النشاط داخل الصف يف جممل األعمال اليت يقوم بها

 

 .عرض ومناقشة امللخصات والبحوث األدبية والعلمية اليت يعدها التالميذ .1

 .إعداد واستخدام مكتبة الفصل ومصادر التعلم األخرى .2

 .إعداد جملة احلائط داخل حجرة الدراسة .3

 .عات عمل تقوم كل جمموعة بعمل معنيتقسيم طالب الفصل إىل جممو .4

 .املشاركة يف اجلوانب اإلدارية والتنظيمية للفصل وهي ما يسمى مبجالس الفصل .5

  : نشاط خارج الفصل -ب 

يقوم الطالب بهذا النشاط خارج الفصل الدراسي , داخل املدرسة مثل تكوين مجعيات أو مجاعات خمتلفة , كجماعة املسرح أو 
الرتبية الرياضية أو الرتبية الفنية , أو األنشطة الثقافية املختلفة وتقديم أنشطتها وبراجمها داخل املدرسة وفق  املوسيقى , أو

 . خطة وبرنامج زمين حمدد

 : نشاط خارج املدرسة -ج 

 

لتوعية أو املعسكرات تتمثل أنواع هذه األنشطة يف اخلدمات االجتماعية داخل اجملتمع احمللي الذي تتواجد فيه املدرسة, كحمالت ا
 .أو اخلدمة العامة أو املشاركة يف فعاليات واحتفاالت عامة

  : أهمية النشاط املدرسي

 . النشاط تفعيل لدور املنهج (1)

 . النشاط حيقق التعلم الذاتي والثقة بالنفس (2)

 . النشاط يرتبط باحلياة خارج املنهج واملدرسة (3)

 . هتماماتها وحاجاتهاالنشاط يشبع ميول املتعلم وا (4)

 . ازدحام املناهج باحلقائق مما يدعو إىل التجريب (5)

 . تنمية اإلبداع و االبتكار (6)

 تفكري/ مشاهده/ استماع/ قراءة:تنمية املهارات األساسية للتعلم  (7)

 :عيوب منهج النشاط
 يقلل من االهتمام مبشاكل اجملتمع

 4املتعلمني صعوبة املالئمة بني احملتوى وقدرات  -2 
 عدم االهتمام بتتابع اخلربات  -

 :ينقسم النشاط إىل 
  : النشاط الثقايف

ويشمل احملاضرات العامة والندوات واللقاءات املفتوحة والنوادي الطالبية واملسابقات واملسرح اجلامعي 
 . واملهرجانات الثقافية



 

  : النشاط اإلجتماعي

لزيارات واملسابقات والرعاية االجتماعية والبحوث والدراسات ويشمل برامج اخلدمة العامة والرحالت وا
 . امليدانية االجتماعية

  : النشاط الفين

, مسابقة األعمال اليدوية , مسابقة الرسم : ويتضمن النشاط الفين تنظيم وتنفيذ األنشطة الفنية التالية 
 . املعارض املهنية والتقليدية,   ح اجلامعيمسابقة املسر, مسابقة التصوير الفوتوغرايف , مسابقة اخلط العربي 

 

  : النشاط الرياضي

ويشمل دوري كليات اجلامعة يف ألعاب كرة القدم والسلة واليد والطائرة ومخاسيات كرة القدم ومسابقات التنس 
 االرضي وتنس الطاولة والبلياردو والسباحة واملشاركات احمللية واخلارجية

  



 

 التقويم
عملية يقوم بها املربون على خمتلف أنشطة األطفال بقصد معاجلة اإلجيابيات وإزالة  : مفهوم التقويم

 السلبيات 
, على منظومة تربوية معينة , هو عملية منظمة يتم من خالهلا إصدار حكم دقيق وموضوعي  / التقويم الرتبوي

 .م الكشف عنه من قصور وخلل أو على احد عناصرها بغية اختاذ قرارات تتعلق بإدخال تعديل او اصالح ملا يت
هو عملية منظمه يتم من خالهلا اصدار حكم دقيق وموضوعي على منظومة تدري معينة او  / تقويم التدريس

 .على احد عناصرها بغية اختاذ قرارات بإدخال تعديل أو اصالح ملا يتم الكشف عنه من قصور وخلل 
  .ية بناء على قواعد معينةهو إعطاء أرقام للسلوكات اإلنسان  :مفهوم القياس 

 
 

 

  أنواع التقويم 
 

            
 (املستوى)التقويم القبلي : أواًل 

  يف بداية التدريس يقوم املعلم بالتأكد من درجة امتالك الطلبة للمهارات والقدرات الالزمة لبدء التدريس ,

 
 التقويم أثناء التدريس: ثانيًا

 :ينقسم لـ قسمني 
حيدث هذا النوع من التقويم خالل التدريس وغرضه مراقبة تعلم الطلبة وتوجيه :  التقويم التكويين

  سري عملية التدريس أثناء تشكيل املفاهيم

  .يكشف عن نواحي القوة والضعف يف عملية تعلم التالميذ ويعيقها:  التقويم التشخيصي

 
 التقويم اخلتامي أو اإلمجالي: ثالثًا

عملية التدريس وعادة يتضمن اختبار نهاية الوحدة , ومنتصف الفصل, ونهاية يأتي هذا التقويم يف نهاية 
 . الفصل أو العام الدراسي ومشاريع وتعيينات مرتبطة بانتهاء وحدة دراسية كاملة أو فصاًل دراسيًا

 
 
 
 
 



 

 مقارنة بني طرق التقويم املختلفة
 

 
 التقويم التمهيدي

 (القبلي)
 التقويم التكويين

 (البنائي ) 
 التقويم اخلتامي لتقويم التشخيصيا

 
 اهلدف منه

 
 يعرفه ما قياس

 تعلمه ويستطيع

 بداية يف الطالب

 التعلم عملية

 
 سالمة من التأكد

 العملية سري

 النشاطات وختطيط

 مع التعليمية

 تطورها متابعة

 
 

 التعلم صعوبات حتديد

 ملعاجلتها الطلبة عند

 
 حتقيق من التأكد

 األهداف

 ويم و تق التدريسية

 نواتج

 التعلم عملية

 
 

 وقته

 
 العملية بداية يف

 يف( التعليمية

 أو احلصة بداية

 )الوحدة

 
 العملية أثناء

 يوميا التعليمية

 العام وخالل

 الدراسي

 
 أثناء احلصة , أثناء

 يتم , الوحدة تعلم

 يف

 حيدده الذي الوقت

 يكون ما وعادة املعلم

 أو العام بداية يف

 الدراسي الفصل

 
 خالل حمددة قاتأو يف

  و لكنه  الدراسي العام
 عملية نهاية يكون يف

 التعلم

 يف وحدة , نهاية(
 منتصف

 أو الفصل نهاية أو الفصل

 الدارسي العام نهاية

 
 

 أدواته

 
 نشاط مالحظة

 داخل الطلبة

 الفصل

 
 شفهية صفية أسئلة

 كتابية, أو

 , الواجبات

 القصرية االختبارات

  الصفية واملناقشة
 او غريه

 
 االختبارات

 التشخيصية

 التفصيلية

 الطالب أداء ومالحظة

 بدقة

 
 الصفية االختبارات 

 والوطنية واملدرسية

 األحباث, واملقننة ,

 الواجبات التقارير ,

 البيتية ,

 ...العمل, وغريها حقائب

 

 



 

يستند التقويم الرتبوي البديل إىل منظور جديد للتعلم اإلنساني يؤكد املشاركة النشطة من جانب الطالب يف 
فإن التقويم الذاتي يعد . تكوين أو بناء خمططات يوظفها يف فهم املادة التعليمية, وإضفاء معنى وداللة عليها

مكونة أساسية من مكونات التعلم املستقل للطالب, وزيادة دافعيته, وتقديره لذاته, ويوجه نظره بدرجة أكرب 
ينمي لديه التفكري الناقد البناءإىل ما يقوم بأدائه, وكيف يؤديه, وبذلك  . 

كما أن تقويم األقران يسمح للطلبة بالعمل معًا يف تقييم أعمال بعضهم البعض اآلخر, وبذلك يصبح للطلبة دور 
287,ص2883عالم,.)إجيابي نشط يف تعلمهم, وتقويم أعماهلم بأنفسهم ). 

 

 مفهوم التقويم الذاتي

تتضمن مشاركة الطلبة يف حتديد مستويات وحمكات اخلصائص املميزة للتقويم الذاتي بأنها 
 .بغرض تطبيقها على أعماهلم, وإصدار أحكام تتعلق مبدى حتقيقهم هلذه احملكات واملستويات

ويقتصر دور املعلم يف التقويم الذاتي على إبداء تعليقاته اليت تعزز عمل الطالب وتقوميه الذي 
 يقوم به بنفسه,

 مفهوم تقويم األقران
تقويم األقران ارتباطًا وثيقًا بالتقويم الذاتي , حيث يتضمن قيام كل طالب بتقويم  يرتبط

إذ ميكن لطالبني مثاًل أن يتبادال التعيينات أو املهام أو األعمال اليت أداها كل . أعمال أقرانه
 .منهما, ويقوم كل منهما بتقويم جودة, أو دقة, أو مالئمة عمل اآلخر

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

يم الذاتي وتقويم األقرانأساليب التقو  

 

 
 

 :املصدر 
post_4550.html-trng.blogspot.com/2012/03/blog-http://child 

 
 
 
 

 : أغراض التقويم

 :لبته ومن هذه األغراض ما يليتتعدد أغراض التقويم نظرًا لتعدد القرارات اليت يتخذها املعلم بشأن ط

 يساعد كمثري لدافعية الطالب

 ونقله بالتعلم االحتفاظ على يساعد

 لنفسه الطالب تقييم يف يساعد

 التعلم فاعلية تقييم يف التقويم يساعد 

 التعليمية العملية توجيه

http://child-trng.blogspot.com/2012/03/blog-post_4550.html


 

 خصائص التقويم اجليد
 .ال يقف عند جمرد إصدار احلكم على منظومة التعليم  -

 .غاية يف حد ذاتهليس  -

 ليس نشاطا ختاميا   - علمي  - إجيابي -
 ال يقتصر على نتائج وخمرجات النظام التعليمي يف املتعلم -

 

 أساليب التقويم الرتبوي وأدواته

 اخلصائص الواجب توافرها يف األدوات التقوميية
 قويم الشفهي والتقويم التحريريأن نستخدم أكثر من طريقة يف التقويم مثل الت : التنوع يف أساليب التقويم

البد أن تكون عدد الفقرات شامله للمادة  -بالنسبة لعدد الفقرات ألي مادة دراسية أ : غزارة الفقرات -2
كل ما كانت الفقرات  )أن تكون هذه الفقرات تتفق مع العناصر األساسية يف املادة الدراسية  -ب .الدراسية 

 (ن أفضل الدراسية مغطية املادة كل ما كا

ويفضل عندما نقوم بوضع االختبار أن تكون هذه الفقرات تراعي ليس اجلزئيات بل اخلطوط العريضة يف املقرر  -
 .الدراسي املراد تقوميه 

 اجلمع بني األسلوب الكمي والنوعي يف القياس -3

 .البساطة والوضوح عند وضع الفقرات -4

 )مثال )املفتوحة هي األسئلة اليت ال حندد فيها كمًا ما هو مطلوب األسئلة   : اإلقالل من األسئلة املفتوحة -5

 مل يذكر اذكر سببني أو ثالثة (سقطت الدولة العثمانية لعدة أسباب وضح ذلك 

 )أي حتديد الدرجة لكل فقرة يف األسئلة  : وضع معايري للتقويم لكل أداة -6

 
 

 أدوات التقويم الرتبوي 
 

 
 –حتليل العمل  –اإلسقاط  –التقرير الذاتي  –االختبارات التحصيلية  –ملقابلة ا –االستبانة  – املالحظة

 .حتليل احملتوى  –دراسة احلالة 

 



 

 املالحظة
هو مشاهدة فكرة ما والعمل على تسجيل هذه الفكرة أو توثيقها لغرض 

 التقويم يف مثل هذه احلالة
 تعريفها

الحظ بشكل مباشر عندما يلتقي باألشخاص مباشرة هي اليت يقوم بها املعلم أو امل  : املباشرة1- 
أو األشياء الذي يالحظها قد تكون األشياء هلا عالقة باملخترب أو بشيء ما من عيوبه التصنع فرتة 

 .املالحظة ولتجنب هذه السلبية ال خيرب الطالب باملالحظة 
 ,..قاريرهم أن نالحظ سلوك الطالب عن طريق السجالت الطالب وت  :غري املباشرة 2- 

ليجد عندنا نوع من املقارنة بني ما يالحظ يف سلوك الشخص عن طريق ما يقرأ يف التقارير 
 ,..وبني ما يالحظ مباشرة 

 )تتم يف ضوء تصور مسبق أي نريد أن نالحظ سلوك معني حبد ذاته  :  احملددة -3

 .كتحريك األيدي وقت احلديث  (كمعرفة سلوك احلركة زائدة 

ال حيدد به السلوك حيث جيمع بيانات كثرية لشخص بدون حتديد نوع    :دة غري حمد -4
 .للسلوك 

أن املقوم يدخل مع اجلماعة الذي يريد أن يالحظ سلوكها كعضو من هذه  : باملشاركة -5
 .اجلماعة حبيث ال ميكن ألحد أن يعرف أن مشاركته لغرض املالحظة 

املراقب أو املتفرج عن األحداث عن بعد ال  عندما يقوم املالحظ بدور : بدون مشاركة -6
 .يشارك يف وقت املالحظة 

املقوم يتعمد االتصال بشخص ما أو لعدة أشخاص لتسجيل املالحظة حول  :مقصودة  -7
 (املالحظة املنظمة  )سلوك معني ويسمى 

هي مالحظة اليت تتم عن طريق الصدفة الكتشاف سلوك ما لدى   : غري مقصودة -8
 ,..الفرد ال يعلم انه واقع حتت املالحظة  (املالحظة البسيطة )يسمى كذلك شخص ما و

 ومتت املالحظة بشكل غري مقصود

 أنواعها

 أفضل طرق مجع املعلومات حول الكثري من السلوكيات والظواهر

 يأخذ الباحث احلقائق بشكل مباشر

 ألدوات األخرىتسمح املالحظة املباشرة برؤية أشياء ال ميكن مشاهدتها من خالل ا

 .من املمكن تطبيقها على عدد قليل من اإلفراد 

 تستخدم مع مراحل عمرية خمتلفة ويف مواقف خمتلفة

 يتم التسجيل بشكل مباشر مما يزيد من الدقة

 توفر قدرة عالية على التنبؤ

 مميزاتها

 قد يلجأ الواقعون حتت املالحظة إىل التصنيع-

 اهرتقتصر املالحظة على السلوك الظ -

 حتتاج وقت طويل -
 .تتأثر املالحظة باهتمامات املالحظ -

تتأثر املالحظة بالعوامل الطارئة -   
 سلبياتها



 

 اإلستبانة
 

 أداة جلمع البيانات من األشخاص حول موضوع ما

هي عبارة عن أداة يف موضوع معني يوضع له فقرات ومن هذه الفقرات جيمع البيانات يف 
 موضوع معني

 تعريفها

 راج االستبانة بشكل جذابإخ 
 الوضوح والدقة 

 قصر الفقرات 

 من العام إىل اخلاص 

  لكل فقرة مشكلة واحدة. 
 من السهل إىل الصعب 

  دقيقة (30)يفضل أن يكون زمن االستجابة 

 شروط صياغتها

o توفر الوقت واجلهد على املقوم 

o احلصول على بيانات من أعداد كبرية من األفراد 

o تقلل من التحيز 

o كلفة اقل ت. 

o  تعطي حرية للمستجيب. 

o سهولة التقنني 

o  حنصل على بيانات من الصعب احلصول عليها بطرق أخرى. 

 مزاياها

 تدني الصدق 

 ترك بعض االستبيانات دون استجابة 

 حتتاج إىل متابعة حثيثة 

 قلة طرق الصدق والثبات 

  بعض الفقرات ال يتم االستجابة عليها. 

 عيوبها

 



 

 املقابلة
 
 

هي عبارة عن حمادثة بني القائم  :البيانات بشكل شفوي وجها لوجه  طريقة جلمع
بغرض احلصول على معلومات  باملقابلة وشخص أو جمموعة من األشخاص وجها لوجه

 .معينة 

 التعريف

o  تفيد يف مجع البيانات من األطفال واألميني. 

o  تفيد مع اإلفراد املتخلفني عقليا وكبار السن. 

o بة توفر عمق يف االستجا. 

o  توضح التعبريات غري الكالمية. 

o  توفر مراقبة السلوك. 

o  التلقائية. 

o تستحث التداعي احلر عند املستجيب 

 املزايا

o طول الوقت 

o  تتطلب مقابلني متدربني. 

o صعوبة تقديرها كميا 

o تتأثر حبالة الشخص الذي جيري املقابلة 

o  تدني حتديد صدق االستجابة. 

o  الكلفة املادية. 

 العيوب

  



 

 ختبارات التحصيليةاال
 

تلك األداه اليت تستخدم لقياس املعرفة والفهم واملهارة يف مادة او مواد دراسية )يعرف االختبار التحصيلي بأنه 
 (او تدريبية معينة 

  :صفات االختبار اجليد 

 
 

 التمييز,  الصدق , الثبات , املوضوعية
 

 :أنواع اختبارات التحصيل 
 , مقاليه أو موضوعية :  على أساس طريقة التصحيح

 أما أن تكون طويلة اإلجابة وأما قصرية اإلجابة : املقالي -8
 .(املطابقة  )اختيار من متعدد , ملء الفراغات أو التكملة ,الصواب و اخلطأ, واملزاوجة : واملوضوعية -2

 .وهي كتابي , تعرف , ظاهري ,عملي :على أساس األداء عند االختبار-

 .الشفوي -4
  



 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   

 مميزاتها
سهل أن  :سهولة وضعها  -أ

يوضع من كل فصل سؤال أو 
 سؤالني 

ال  :قلة تكاليفها  -ب
حتتاج إىل ورق كثري وال 
وقت كثري وال تصحيح 

 بالكمبيوتر 

متنح الطالب حرية  -ج
لطالب أن ترتك ا :التعبري 
وان  ,وان يفكر  ,.يبدع 

 . يتعلم التفكري املنطقي
 

 : عيوبها

 تغطي املقرر  أنها ال -أ

عند التصحيح تتأثر  -ب
 .بذاتية املصحح 

تأخذ وقت طويل عند  -ج
 التصحيح

اإلجابة قد تكون 
اإلجابة سطر واحدا 

 أو مجلة 

حتمل نفس املزايا  
والعيوب 

لالختبارات طويلة 
 .األجل 
 



 

 االختبارات املوضوعية
 "مسيت باملوضوعية الن اإلجابة حمددة الختالف عليها "

واسئلة , واسئلة املزاوجة , واسئلة االختبار املتعدد , أسئلة الصواب واخلطا : وتنقسم بدورها اىل اربع هي 
 التكميلة

 :مزاياها 
  شاملة حملتوى املقرر 

  والثبات ارتفاع الصدق:  

 لوجود إجابة حمددة : الصدق

 .إذا أعيد االختبار سيأخذ الطالب نفس الدرجة  : والثبات

  سهولة التطبيق والتصحيح. 

 التصحيح بالكمبيوتر و تناسب التالميذ الذين مل يكتسبوا مهارات الكتابة والتعبري اللغوي. 

 اإلجابة املباشرة 

 التمييز بني الفروق الفردية 

 ت الُعليا من التفكريقياس القدرا 

 :عيوبها 
 يوجد شروط جيب االهتمام بها عند وضع األسئلة املوضوعية ومن أهمها :  إعدادها حيتاج لوقت طويل

أن ال يكون هناك أكثر من حمتوى أن ال تكون البدائل متشابها وان ال تكون البدائل ضعيفة كل ما كانت 
 .البدائل جذابة كل ما كان االختبار أفضل 

 ز عن قياس اإلبداع تعج. 

 للغشو قد تدفع املتعلمني  تسمح بالتخمني , 

 حيتاج إىل أوراق أكثر وتصحيح كمبيوتر  :  هي مكلفة ماديا. 



 

 ليس كل مدرس يستطيع وضع االسئله ضمن شروط الواجب توفرها   : حتتاج خلربة عالية عند وضعها
  .يف االسئله املوضوعية 

 ضوعال تدل على مدى فهم الطالب للمو 

 األحوال تقيس التعرف يف أغلب 

 ال تقيس القدرة على التطبيق 

 

 أنواعها
 االختيار من متعدد     

 

 مميزاته

o  يتميز بسهولة التصحيح, 
o يتميز مبعدالت صدق وثبات عالية 

o  يقل فيه عامل التخمني. 
o  خيلو من ذاتية التصحيح, 

o  قدرته على تغطية اجزاء كثرية من املنهج الدراسي, 
o ات متنوعة يقيس قدر. 

 

 عيوبها

o  ويتطلب من املعلم املامآ تامآ بتفاصيل , يتطلب وقتآ وجهدآ كبريآ يف اعداده
 ,املقرر الدراسي

o  اليقيس عددآ من القدرات مثل القدرة على التعبري واالبتكار, 
o  يتطلب من املعلم قدرة لغوية كبرية تساعدة يف دقة التعبري واختيار االلفاظ, 

o تخمني اذا قل البدائل عن اربعة يزيد فيه عامل ال. 

 
 
 
 



 

 :اختبار التكملة 

 مميزاته

  سهل الوضع والصياغة والتصحيح, 

 املقرر  يغطي قدرآ كبريآ من, 

 يه اىل حد ما أيسمح للتلميذ بإبداء ر, 

 يقيس قدرات متنوعة كالتذكر والفهم والتطبيق واالستنتاج 

 عيوبه

 د االجابات احيانآ يسمح اىل حد ما بالذاتية يف التصحيح لتعد, 

 تفصيالت الدقيقة حملتوى املنهج يشجع التالميذ على احلفظ والرتكيز على ال, 

  يعد اكثر مالءمة لقياس املستويات الدنيا من التحصيل اكثر من املستويات العليا
. 

 
 اختبار الصواب واخلطأ

 مميزاته

  يتميز بسهولة االعداد والصياغة, 

 يح حويتميز بسهولة التص, 

 ميكن ان يغطي اجزاء كبرية من املادة الدراسية و, 

  ويعد مناسبآ لقياس تعلم احلقائق وتذكرها. 

 

 عيوبه

  يشجع التالميذ على احلفظ وتذكر املعلومات دون استنتاج, 

  قد حيتوي على عبارات غامضة خيتلف التالميذ يف تفسرية, 

  58يسمح بالتخمني بنسبة %, 

  معينة كالتحليل والرتكيب والتمييز والقدرة على التعبريالميكن استخدامة لقياس قدرات. 

 
 



 

 :اختبار املزاوجة 

 
 :االختبارات الشفوية 

 ىل املفحوص بشكل شفهي وجها لوجهوهي اختبارات توجه فيها أسئلة إ
 .طرح السؤال بهدوء حبيث يسمعه اجلميع ثم اختيار أحد التالميذ لإلجابةجيب 

 .بعد طرح السؤال قبل السماح ألي طالب بإعطاء اإلجابة ثالث إىل مخس ثواناالنتظار ملدة .

  :مزاياها

 بريتعطي صورة دقيقة عن قدرة املتعلم على القراءة والنطق والتع -8-
تساعد املتعلم على تقويم قدرة املتعلم على املناقشة واحلوار وسرعة التفكري والفهم وتنظيم االفكار وربط  -2

 املعلومات واستخالص النتائج منها
 تسهم يف تقويم املتعلمني الصغار يف رياض االطفال والصفوف االوليه من املرحلة االبتدائية -4

 ة الدرس اىل نهايته جتعل التقويم مستمرآ من بداي -3
 تتيح للمعلم توجيه عدد كبري من االسئلة اىل التالميذ يف الفصل الواحد -5

 مميزاته

  سهل باالعداد والتصحيح, 

  وخيلو من عملية التخمني وذلك لتعدد االجابات, 

  مناسب العمار التالميذ ومستوياتهم خمتلفة, 

  ميكن استخدامة لقياس بعض القدرات مثل التذكر والتفسري وادراك العالقات
, 

 عانة بالصور والرسوم التوضيحية ميكن االست. 

 

 عيوبه

  يهتم اهتمامآ مسرفآ بقياس تذكر احلقائق واملفاهيم, 

  وحيتاج احيانآ اىل مساحات كبرية من الورق, 

 اليقيس بعض القدرات املهمة كالربهنة والقياس والتعبري. 



 

 تساعد على تصحيح اخطاء املتعلمني فور حدوثها -6
 تهيئ للمتعلم فرصة االفادة من اجابات زمالئه عن االسئلة الشفهية وجتنبه االخطاء اليت يقع فيها االخرون -7

 شفهية تغذية راجعه فورية للمعلم يف اثناء شرحه فيعرف مدى فهم طالبه للمادة الدراسيةتقدم االسئلة ال -1
 الحتتاج اىل وقت وجهد يف اعدادها -9

 التسمح للمتعلم بالغش من االخرين النها مباشرة وتتم امام اجلميع -88

  :عيوبها
  حتتاج إىل وقت طويل. 

  غري شاملة للمقرر. 

  تدني املوضوعية. 

 قلب مزاج املعلم الفاحص أو كما يقال ب ذاتية املعلم تتأثر بت. 
 قد يكون املفحوص عرضة للرهبة واخلجل . 

 (األدائية)االختبارات العملية 

 (طب وغريها  –كيمياء  )تقوم يف املختربات 
 وهي اختبارات تعتمد على األداء العملي وليس على األداء اللغوي

 .ليات الطب والتمريض والرياضة والفنونوتستخدم يف املختربات والتجريب ويف ك
 

  :كذلك يوجد وسائل أخرى من أساليب التقويم الرتبوي وهي 
 

يستخدم هذا األسلوب يف اجملال الرتبوي والنفسي ,وتكون من خالل إعطاء الفرد تقريرا عن  :التقرير الذاتي -
يف التعرف على التكيف االنفعالي  نفسه أو عن شخص اآلخر فاملعلم يكتب عن نفسه وعن طالبه , وهي تساعد

 .,وتقدير الذات ,ومفهوم الذات واالكتئاب وغريها

وهو أسلوب من أساليب التقويم الرتبوي ويعتمد على إتاحة الفرصة للمتعلم لكي يسقط ما يف داخله  :اإلسقاط -
تفسري من قبل شخص  بشكل غري مباشر, ومتتاز بأنها تعطي فرصة بعمق للتعرف على ما لدى الفرد وحتتاج إىل

يعتمد اإلسقاط على نوع من االختبارات اإلسقاطية اليت تقيس االستجابات املباشرة  ,مدرب ومن ذوي اخلربة 
 .للفرد 

 طريقة منظمة لقياس السمة من خالل عينة من السلوك : االختبار

 والقياس جزء من التقويم ,.االختبار جزء من القياس  : مالحظة

 



 

 :ننة االختبارات املق
  أن يقيس االختبار ما وضع لقياسه  :صادقة. 

  إذا أعيدت هذه االختبار لنفس الطالب وبنفس الظروف يأخذون نفس الدرجات  :ثابتة. 

  أن البدائل الصحيحة ستبقى صحيحة بغض النظر عن القراءة اليت يقرأها الطالب  :دقيقة. 

  شخص أو شخصني  بأنها جربت على عشرات اآلالف من األشخاص وليس :جمربة.  

  ميكن تفسريه بأنه من  ( 100 )ميكن تفسري االختبار مثاًل من كان درجة ذكاء طالب  :سهلة التفسري
 .بني الطالب العاديني 

  .ال تتسم بذلك : االختبارات غري املقننة 

  االختبار مرجعي املعيار
 

أداء الفرد بالنسبة ألداء األفراد اآلخرين يف  يراد باالختبار مرجعي املعيار ذلك االختبار الذي يستخدم لتقدير
ويسمى الدرجة اليت حصل عليها الدارس درجة معيارية بينما يطلق على . القدرة اليت يقيسها ذلك االختبار

 .اجملموعة اليت نال فيها هذه الدرجة فئة معيارية

فعاليته مع درجة جمموعته الدرجة اليت حصل عليها الطالب أوالدارس دليل على مدى ارتفاع أو اخنفاض 
إذا حصل الطالب مثال يف .املعيارية اليت من خالهلا نستطيع الوقوف على عالمة كل فرد من أفراد هذه اجملموعة

ولن تكون هلذه الدرجة قيمة إال عند الرجوع إىل .هي الدرجة اخلام 48فإن الدرجة  58من  30اختبار مادة النحو 
 .ومن هنا نصل إىل الوضع النسيب جلودة الطالب بهذا املقياس.أداء جمموعته يف نفس االختبار

  :خصائص اختبارات املرجعي املعيار

 الكشف عن الفروق الفردية حيث تكون الدرجات قريبا من املنحنى االعتدالي أي أداء نسيب. 

  القوة والضعف,مالئمته الختاذ قرارات تتصل بالتالميذ كأفراد من حيث النجاح والفشل. 

 ام اجراءات املقننة يف تطبيق ورصد درجات الدارسني يف نفس الفئة العمرية والصفيةاستخد. 

  يتم من خالل هذا االختبار تفسري سلوك الطالب خصائصه و صفاته حيث إن هذا االختبار يستخدم
 .لقياس جمال االهتمام



 

 االختبار حمكي املرجع

 . تعين كلمة احملك لغة الصدق
 .تبار يعنى مدى متثل االختبارات بالصدق والثبات يف مجيع أوصافهاوعند ما تستعمل صفة لالخ

عند الرتبويني مصطلح يستعمل لتدّل على كافة احلصائل التعلمية املتوقعة من الدارس والوقوف ” احملك“وكلمة 
 .على مدى حتقيقها

اء مطلق دون جلوء إىل مقارنة ويهدف االختبار حمكي املرجع إىل تقدير أداء الفرد بالنسبة إىل احملك أو مستوى أد
 .بأدائه بأداء أفراد اآلخرين

إن الطالب يف عينة تقنني االختبارات ذات حمكي املرجع ميتلكون املهارة اليت سيتم تقييمها , وخيتلفون بدرجة 
 .كبرية يف املستوى العمري أو الصفي أو كليهما

ذلك ملا حيتوي من , مستويات مسبقة لألداء يتضح جليا فيما سبق أن االختبار مرجعي احملك يتطلب حتديد
ويستخدم يف الغالب لوصف , معلومات حمددة ومفصلة عن حتصيل الطالب بالنسبة إىل موضوع دراسي معني 

 .تقدمهم فيه

 جدول املوصفات 

 :تعريف جدول املواصفات

السلوكية وحتديد األوزان  هو عبارة عن خمطط تفصيلي يتم فيه ربط حمتوى املادة الدراسية باألهداف التعليمية
 .(ملوضوعات املادة الدراسية واألهداف السلوكية مبستوياتها املختلفة)النسبية املناسبة لكل منها 

 :الغرض من جدول املواصفات

هو حتقيق التوازن يف االختبار, والتأكد على أنه يقيس عينة ممثلة ألهداف التدريس وحمتوى املادة الدراسية 
 .التحصيل فيها اليت يراد قياس

 :فوائد إعداد جدول املواصفات

حيقق الشمول املطلوب يف كل اختبار حتصيلي مما يتيح تغطية مجيع عناصر احملتوى أو املوضوعات اليت مت  - أ
 .تدريسها

 .يعطي لالختبار صدق احملتوى الذي تتطلبه مواصفات االختبار التحصيلي اجليد - ب

 .الفعلي عندما توزع األسئلة يف اجلدول حسب األهمية النسبية هلا يعطي لكل جزء أو موضوع وزنه - ج

 .يساعد على االهتمام جبميع مستويات األهداف وعدم الرتكيز على اجلوانب الدنيا منها فقط - د

 .يساعد يف بناء اختبار متوازن مع حجم اجلهود املبذولة لتدريس كل موضوع - ه

الختبار مما يساعده يف تنظيم وقته أثناء االستذكار وتوزيعه على إكساب الطالب ثقة كبرية بعدالة ا - ز
  .(حيث أن االختبار يؤثر يف طريقة االستذكار)املوضوعات بإتزان 

 



 

 :مكونات جدول املواصفات

 .احملتوى وعناصره - أ

 .األهداف التدريسية مبستوياتها املختلفة - ب

جلزئية عدد األسئلة اليت تقيس كل هدف ومن ثم جمموعها جدول ذو بعدين يوضع يف كل خانة من اخلانات ا - ج
 .واجملموع الكلي اعتمادًا على نسبة األهمية لكل موضوع

 :خطوات إعداد جدول املواصفات .

 .حتديد موضوعات املادة الدراسية اليت يراد قياس حتصيل الطالب فيها - أ

 .لطالب يف مادة دراسية حمددةحتديد األهداف السلوكية املراد قياس مدى حتققها لدى ا - ب

 .حتديد الوزن النسيب ملوضوعات املادة الدراسية - ج

 .حتديد الوزن النسيب لألهداف السلوكية املعرفية مبستوياتها املختلفة - د

 دالالت الصدق والثبات

  الصـدق
 أن يقيس االختيار ما وضع لقياسههو 

 :العوامل اليت تؤثر على الصدق 

 كل ما زاد قلق املتعلم معناه أن الصدق مهدد  :ه خوف املتعلم وقلق. 

  جيب أن يكون االختبار شامل وليس من وحده ووحدتني ال يأتي منه  :عدم التمثيل الشامل للمحتوى
 .شي 

  إذا أتاح يف االختبار أن الطالب يغش أو خيمن يكون الصدق مهدد  :التخمني والغش. 

  غموض الفقرات. 

  التلميحات. 

 كلما حتسن الصدق ألنه يقيس  (فقرات كثرية  )كلما كان االختبار طويل  :ر حيسن الصدق طول االختبا
 احملتوى

  جو اإلختبار املادي و النفسي و طباعة األسئلة و إخراجها, 

 
  



 

 .أنواع الصدق

 

 :الصدق الظاهري( أ

جله, وتعريف الصدق يقصد بالصدق الظاهري للمقياس إىل أي درجة يبدو املقياس ظاهريًا يقيس ما صمم من أ
 . الظاهري ألداة مجع البيانات إىل أي درجة تبدو ظاهر يًا مناسبة ملا صممت من أجله

 

 :الصدق التالزمي( ب

يقصد بالصدق التالزمي للمقياس إىل أي مدى يستطيع املقياس التمييز بني األفراد الذين عرف عنهم االختالف 
البيانات إىل أي مدى تستطيع األداة تزويد الباحث ببيانات متيز  يف األصل, ويعرف الصدق التالزمي ألداة مجع

فتكون مثاًل األداة ذات صدق تالزمي عال فيما لو استطاع الباحث . بني اجلماعات الذين عرف عنهم االختالف
 .احلصول على بيانات تعكس االختالف بني الرجال والنساء حول قضية تعدد الزوجات

 

 :الصدق التنبؤي( جـ

د بالصدق التنبؤي إىل أي درجة يقدم املقياس بيانات تساعد على حتديد الفروق واالختالفات املستقبلية, يقص
ويعرف الصدق التنبؤي ألداة مجع البيانات مبدى قدرة الطريقة على تقديم بيانات تفيد يف حتديد الفروق 

 . واالختالفات املستقبلية

 
 
 
 

 :صدق احملتوى( د

 أي مدى يقيس املقياس خصائص الشيء املراد قياسه, ويقصد بصدق حمتوى أداة مجع يقصد بصدق احملتوى إىل
 .البيانات إىل أي مدى تزود األداة الباحث ببيانات تعكس خصائص الشيء املراد التعرف عليه

بد من أن فلو مثاًل أراد الباحث مجع بيانات تعكس العوامل املؤثرة فى زيادة إجناز العاملني يف إحدى املنظمات, فال
 عاليتوفر له األداة بيانات شاملة جلميع جوانب املوضوع حتى يقال إن الطريقة ذات صدق حمتوى 

  وهو الصدق املستخدم با الختبارات التحصيلية 
, . 



 

 الثبات
إذا مت إعادة االختبار مرة أخرى على نفس اجملموعة على نفس الظروف حيصلون الطالب على نفس  : تعريفه 

 .الدرجات 

 :طرق قياسه

  إذا كان درجات  ,.أسابيع نعيد نفس االختبار  3وبعد  ,.إذا أردنا تقديم االختبار اليوم :إعادة االختبار
 .الطالب يف االختبار األول به ارتباط مع درجاتهم يف االختبار الثاني معنى ذلك انه يوجد ثبات 

  الصور املتكافئة 

 طريقة التجزئة النصفية 

 
 

  :تؤثر على ثبات االختبار العوامل اليت  
  الدقة 

  جتانس املفحوصني 

  أي كم عدد فقراته  : طوله 

  زمنه 

  تباين األسئلة 

  االختيار 

  الصعوبة 

  



 

 :املوضوعية

من أهم صفات االختبار اجليد أن يكون موضوعيا لقياس الظاهرة اليت اعد أصال لقياسها , واملوضوعية هي التحرر من التحيز أو 
إدخال العوامل الشخصية للمخترب كآرائه وميوله الشخصية وحتى حتيزه أو تعصبه , فاملوضوعية تعنى بوصف التعصب وعدم 

  .قدرات الفرد كما هي موجودة فعال الكما نريدها أن تكون
سيؤدونه وان وهي عدم اختالف املقدرين يف احلكم على شيء ما أو على موضوع معني, أي أن هناك فهما كامال من مجيع املختربين مبا 

 . يكون هناك تفسري واحد للجميع وان اليكون هناك فرصة لفهم معنى آخر غري املقصود منه
ويالحظ أن مجيع املقاييس املوضوعية من ميزان طيب أو رستاميرت يكون فيها جزا ولو بسيط ذاتيا حيث أن الذي قام بتصنيع هذه 

 .إذا حدث أخطاء يف القياس تكون غالبا من مستخدم األداةاألدوات أفراد ولكن نسبة الذاتية ميكن أن تتالشى و
وعليه جيب على كل من يقوم بتطبيق اختبارات بدنية أو مهارية أن حيدد التعليمات لكل اختبار وان تكون التعليمات واضحة ,     

ستخدمة وان يثبت مجيع الشروط ثم القيام بعمل منوذج أمام املختربين باإلضافة إىل االطمئنان على صحة األداة واألجهزة امل
إىل تدريب بعض األفراد من ذوي اخلربة لكيفية استخدام األدوات واألجهزة وكيفية  الواجب اختاذها أثناء التطبيق باإلضافة

 .استخراج النتائج 
مها مالحظان مستقالن أن موضوعية إجراءات تطبيق أي اختبار حيكم عليها بواسطة درجة االتفاق بني الدرجة النهائية اليت يقد   

ويف االختبارات اليت خيتار فيها املخترب . أو اكثر, وكلما كانت املالحظة والتقويم ذاتيني كلما اخنفضت درجة االتفاق بني احلكمني 
يح البديل الصحيح أو البديل األفضل من بني عدة بدائل تكون املوضوعية عالية الن بإمكان املصححني كلهم استخدام مفتاح التصح

 .وعلى العكس من ذلك فان اختبارات املقال تفسح اجملال أمام االختالف الواسع بني املصححني. واالتفاق على النتائج كامال 
  

 :العوامل اليت تؤثر يف معامل املوضوعية 
 .درجة وضوح االختبار فكلما كان االختبار واضحا للمخترب واحملكمني كلما ارتفعت املوضوعية  -

 .املختربين لطبيعة االختبار وطريقة تنفيذه , والتسجيل مدى فهم  -
  

 :أما شروط حتقيق املوضوعية
 .جيب إيضاح شروط األجراء والتعليمات بدقة وكيفية حسب الدرجة  -8

 .جيب اختيار احملكمني املدربني على طرق القياس الصحيحة والدقيقة للحد من التحيري يف التقدير  -2
 .القياس لضمان احلصول على نتائج دقيقة  جيب تبسيط إجراءات -4

 .استخدام أجهزة قياس حديثة وإلكرتونية للوصول إىل أدق النتائج يف زمن بسيط  -3
 .متابعة تنفيذ االختبار لألفراد املختربين للتأكد من تنفيذ نفس الشروط والتعليمات والتسجيل للنتائج  -5

 .مقدما قبل تطبيقه  أعداد مفاتيح التصحيح اخلاصة بكل اختبار -6
 .اتباع تعليمات الدليل املرفق باالختبار بدقة لتحديد طريقة التقدير وذلك للحد من ذاتية الفاحص  -7

 
  



 

 التمييز
 

ختبار املميز هو الذي يستطيع أن يربز الفروق بني التالميذ ومييز بني املتفوقني والضعاف , لذلك ينبغي أن اال
. لها االختبار مميزة , أي أن كل سؤال ختتلف اإلجابة عليه باختالف التالميذ تكون مجيع األسئلة اليت يشم

وهذا يتطلب أن يكون هناك مدى واسع بني السهل والصعب من األسئلة , حبيث يؤدي هذا إىل توزيع معتدل بني 
على درجات  أعلى وأقل الدرجات , وأن تصاغ األسئلة يف كل مستوى من مستويات الصعوبة حبيث حيصل التالميذ

 . متفاوتة 
 : ويف ما يلي مثال توضيحي لذلك

 : أعطي السؤال التالي للتالميذ يف الفصل الدراسي

 . هل الصدق فضيلة ؟ أجب بنعم أو ال

 

واملفروض يف السؤال . من حتليل إجابة التالميذ أتضح أن مجيعهم أجابوا بنعم , بينما أجاب تلميذ واحد بال 
  . ات عليه باختالف األفراد , وهذا يدل على أن هذا السؤال واضح متاما وغري مميزاملميز أن ختتلف اإلجاب

  

 : وقد أعطي سؤال آخر على نفس التالميذ

 يعترب الصدق ضروريا يف مواقف احلياة أذكر نسبة ذلك ؟

 

بان أوضحت  وهذا يدل على أن هذا السؤال مميز , وذلك%  888ـ  58كانت أجابه التالميذ خمتلفة وتراوحت بني 
فإذا أتضح أن أحد أسئلة .الفروق الفردية بني التالميذ , وهذا شرط أساس يف أي سؤال من أسئلة االختبار 

 . االختبار غري مميز , فان من واجب واضع االختبار أن يستبعد هذا السؤال لعدم جدواه

وحتديد سهولتها وصعوبتها ودرجه  ولتحقيق التميز يف أسئلة االختبار البد من حتليل نتائج كل سؤال إحصائيا
التمييز بينها من واقع عدد اإلجابات الصحيحة واخلاطئة واملرتوكة يف كل سؤال أو من خالل إجياد العالقة بني 

 . نتائج كل سؤال ونتائج االختبار كله

 
  



 

 أدارة الصف

نمية األمناط السلوكية املناسبة هي جمموعة األنشطة اليت يسعى املعلم من خالهلا إىل ت  :مفهوم اإلدارة الصفية
وإىل خلق وتوفري جو صفي تسوده العالقات اإلجيابية بني املعلم وتالميذه وبني التالميذ أنفسهم داخل غرفة 

 الصف وخارجها 
  : أهمية اإلدارة الصفية

  . حفظ النظام يف الصف (1)

  . توفري املناخ العاطفي واالجتماعي الذي يشجع على التعلم (2)

  . تنظيم البيئة املادية والنفسية للتعلم (3)

  . توفري اخلربات التعليمية وتنظيمها وتوجيهها (4)

 . مالحظة الطلبة ومتابعة تقدمهم وتقوميهم (5)
 

  أسس اإلدارة الصفية الناجحة

 . تنظيم بيئة التعلم غرفة الصف: أوال 

 اجلدران ولوحات العرض 

  . عارض الرأسي واألجهزة واملعدات األخرىمكتب املعلمة , دوالب امللفات , ال

 النباتات , أحواض( منظمة , يراها املعلم ) أماكن العمل وأركان التعلم .. مقاعد التالميذ 

 (الكتب , املواد التعليمية) مكان التخزين واللوازم  8األشياء اخلاصة. األمساك

  .مقرتحات لرتتيب غرفة الصف

  . الرئيسة خالية من االكتظاظاجعل أماكن املرور أو احلركة 

  . تأكد أنك تستطيع مشاهدة مجيع التالميذ بسهولة

 . ضع املواد التعليمية اليت تستخدمها باستمرار ولوازم التالميذ يف أماكن يسهل الوصول إليها

و تأكد من أن التالميذ يستطيعون مشاهدة التقديم والعروض بسهولة دون حتريك كراسيهم أو لف مقاعدهم أ
  . رفع أعناقهم

  . التخطيط اجليد للتعليم وتنفيذه: ثانيا

  : قبل التخطيط لألنشطة التعليمية جيب أن يسأل املعلم نفسه األسئلة التالية

 ما هي املهارات واملفاهيم واالجتاهات اليت سيتعلمها الطالب ؟ 

 ما هي املهام واألنشطة اليت ميكن أن حتقق تعلم أفضل ؟ 

 ملواد واملعينات األنسب لتحقيق عملية التعلم ؟ ما الوسائط وا

 كيف ميكن التأكد من تعلم التالميذ ؟ 

 



 

  : هناك عدة مفاهيم تعترب أساسية لتنفيذ األنشطة الصفية وهي : كيفية تنفيذ اخلطة

 التسلسل: أوال 

  . التعلم القبلي والتهيئة احلافزة (1)

  . شرح املضمون (2)

  . عمل صفي تطبيقي (3)

  .عمل فردي , عمل مجاعي أو نقاش (4)

  : أمور ينبغي مراعاتها عند التنفيذ

  . نظم أجزاء درسك على شكل سلسلة مرتابطة

  . خلص العناصر الرئيسة

  . حدد أهداف الدرس ووضح للتالميذ ما هو املتوقع منهم لتعلمه

  . مرةحفز أذهان التالميذ للتعلم وشوقهم للدرس وابتكر أساليب جديدة يف كل 

  . جتنب اإلسرتاط يف الدرس , املقاطعة , املعلومات اهلامشية

  . نوع الوسائط اليت ستعتمد عليها يف شرح الدرس

  . جتنب التعبريات الغامضة واألحاديث الشفوية اليت متأل الوقت

 قوم باستمرار واطرح أسئلة للتأكد من فهم التالميذ للنقاط الرئيسة واستخدم األسئلة 

  . يرية والشفويةالتحر

  . اطرح جمموعة من األسئلة تلخص الدرس وتلخص مفاهيمه

 انسيابية النشاط: ثانيا 

 يرى كونني إنه ميكن احملافظة على انسياب النشاط الصفي من خالل ثالثة أنواع من 

 منع املخالفات , إدارة احلركة , احملافظة على تركيز  : السلوك يقوم بها املعلم وهي

 . التالميذ

 :منع املخالفات السلوكية

  : وميكن حتقيق ذلك عن طريق

 احلضور الوعي ملا حيصل داخل غرفة الصف والقدرة على حتديد الطالب املخالف  (1)

  ) ومعاجلة املخالفة يف احلال

 قدرة املعلم على وقف املخالفات وإن كثرت يف نفس الوقت , منع مقاطعة  ) :التداخل  (2)

 (الدرس أو احلصة

 : إدارة حركة احلصة وتتحقق من خالل

  . قوة الدفع وتعين احملافظة على سرعة سري الدرس والتخطيط بعناية لتجنب التأخري

  . السالسة وتعين االستمرار يف شرح الدرس مع جتنب االستطرادات و التشعبات اليت قد تؤدي إىل االرتباك



 

  : ةاملشاكل الشائعة عند احلفاظ على قوة الدفع والسالس

  . االستطراد-

  . ترك املعلم موضوعا أو نشاطا , مستطردا ألداء شيء آخر أو إضافة مادة جديدة

  : مثال

 الحظ املعلم أن شرح مفهوم بسيط أخذ وقتا طويال وشتت انتباه التالميذ عن اهلدف 

 وعندئذ قرر املعلم أن يشرح هذا املفهوم بعمق أكثر يف درس منفصل. الرئيسي للدرس 

  . ثم انتقل إىل نشاط آخر. اليوم التالي  يف

  . كاالستطراد باستثناء أن املوضوع الذي أقحم قد ترك يف نشاط سابق . اإلقحام-

  . التغري املفاجئ

 يدخل املعلم بعض املعلومات يف وقت يكون الطالب فيه مشغولني بنشاط آخر ,

  . ويبدو أن هذه املعلومات غري مهمة هلم

 آسف لقد نسيت ( 26) جو أن خترجوا كتب الرياضيات , افتحوا الكتاب على صحسنا أر : مثال

  . حسنا أين كنا أن أرسل هذه إىل مكتب اإلدارة , ارفع يدك إذا كنت ممن يستخدمون سيارات املدرسة , 

  : احلفاظ على انتباه التالميذ ويتحقق من خالل ما يأتي

  .بعض منهمإثارة انتباه التالميذ أثناء إجابة ال (1)

  : مثال

 يأخذ كل تلميذ رقما من صندوق خاص , وأثناء . أثناء دخول التالميذ لغرفة الصف 

  . املراجعة أو التقويم يكتب املعلم رقما على السبورة ويستخدمه الختيار التلميذ اجمليب

  . تشجيع املسؤولية بإعالمهم بأنه سيتم مالحظة وتقييم مشاركتهم (2)

  : مثال

 طلب املعلم من كل طالب أن. النتهاء من النقاش ومن التدرب على مهارة جديدة عند ا

  . يعود إىل جاره وأن يشرح له خطوات أداء املهارة

  . توسيع أشكال املشاركة للتالميذ الغري معنيني باإلجابة عن أسئلة املعلم (3)
 

 . وضوح التعليم: ثالثا 

  : هي ومن العوامل املساعدة على وضوح التعليم

  . تنظيم املعلومات على شكل سلسلة مرتابطة (1)

  . استخدام عدد مناسب من األمثلة التوضيحية (2)

  . دقة التعبري وصحته (3)

  . مناسبة املعلومات لقدرات الطلبة (4)

  . تقديم تدريب كاف يضمن إتقان التعلم (5)



 

  . فهم التالميذ للسلوكيات املتوقعة: رابعا 

  :ملعلم من فهم السلوكيات املتوقعة من التالميذ ينبغي عليه عمل ما يأتيحتى يتمكن ا

  . وضع القوانني-1

  . تغطي معظم جماالت السلوك املهمة(  1 -5) اخرت جمموعة من القوانني مكونة من 

  . صغ القوانني يف عبارات إجيابية

 مناقشها مع التالميذ ووضح ماذا تريد منهم 

  . الباب من الداخل لتذكر بها التالميذ من حني إىل آخر علقها على اجلدار أو

  . عند شرح القوانني يراعى ذكر األمثلة والسلوكيات اإلجيابية واالبتعاد عن ذكر السلوك السليب

  : أمثلة

  .)عجهمانتظر دورك , قل من فضلك , شكرا , ال تتشاجر مع اآلخرين أو تشتمهم أو تز) كن لطيفا مع اآلخرين ومساعدا هلم 

  : احرتم ملكية اآلخرين ويشمل-

  . حافظ على نظافة الغرفة وترتيبها

  . تناول الفضالت املبعثرة على األرض وضعها يف املكان املناسب

  . أعد األشياء اليت استعرتها إىل أصحابها

  . ال تكتب على املقاعد

  . اطلب إذنا قبل استخدام مواد اآلخرين أو حاجاتهم

 ارفع يدك وانتظر حتى يسمح لك , ال تقاطع اآلخرين ) وأثناء حتدث اآلخرين  استمع بهدوء

 (عدم الشجار , عدم الضرب , عدم الشتم) احرتم اآلخرين وكن لطيفا معهم 

اه ذكر الطالب بالقوانني املدرسية داخل الصف وخارجه , املقصف , امللعب , املمرات , دورات املي.) اتبع مجيع القوانني املدرسية 
 )وذكرهم بأنك سرتاقبهم .اخل…,الزى املدرسي 

  :اإلجراءات اخلاصة بغرفة الصف مثل (2)

  . عدم السماح للتالميذ بأخذ أي شيء من مكتبك أو مكتبة الفصل دون إذن

  . عدم السماح هلم بالعبث مبقاعد اآلخرين أو مكتبك أو مكتبة الصف

  . املياهعدم السماح ألكثر من طالب واحد للخروج لدورة 

وميكن ترمجته إىل قانون صفي عام مثل ( اإلصغاء , االنتباه , األحاديث اجلانبية ممنوعة ) انتباه التالميذ أثناء العرض والشرح
 (استمعوا جيدا عندما يتحدث املعلم أو أحد الطالب) 

  . بقاء التالميذ جالسني يف أماكنهم حلني السماح هلم

  . يق بدون إذنعدم السماح ألي إجابة أو تعل

  . إذا احتاج التلميذ للمساعدة من املعلم فعليه أن يرفع يده وينتظر قدوم املعلم

  . بعد انتهاء التلميذ من العمل الفردي يوجه إىل مناشط أخرى إثرائية يف ركن التعلم

  . عند العمل اجلماعي حيدد للمجموعات املطلوب منهم , السلوك أثناء العمل وبعد االنتهاء منه

  . اإلجراءات املتبعة يف االنتقال من وإىل غرفة الصف (3)

عند مغادرة الصف لدروس أخرى أو نشاط أو وقت الفسحة أو عند انتهاء اليوم الدراسي جيب أن يصطفوا بانتظام وخترج اجملموعة 
  األكثر هدوءا , وميكن تعيني قائد للصف أو الطابور

 



 

 مهارات االتصال والتفاعل الصفي

  . مهارة اإلصغاء للتالميذ (1)

  . استخدام لغة اجلسم إلظهار االهتمام وتشجيع التلميذ على االستمرار

  . االتصال بالنظر عند خماطبة التلميذ

  . مواجهة الطالب أثناء حديثه إلظهار اهتمامك باالستماع إليه

  . اإلمياء بالرأس

  .تقبل مشاعر وأفكار التالميذ (2)

وهذه املهارة تظهر ألنك تقبل وجهة نظر الطالب , و تأخذ وجهة . ستجابة للطالب بتعاطف هي القدرة على اال
  .نظره ومشاعره بعني االعتبار ,ولديك رغبة يف توضيحها وحبثها

  . مهارة طرح األسئلة (3)

  . وتعين القدرة على طرح عدد كبري من األسئلة الواضحة احملددة , يف زمن مناسب

  : لم مراعاة ما يليوينبغي على املع

  . أن يكون السؤال واضحا لتجنب إعادة صياغته طرح السؤال على اجلميع ثم اختيار الطالب اجمليب

  . جتنب األسئلة املوحية باإلجابة إال يف حدود احلاجة إليها

  . إعطاء التالميذ الوقت الكايف للتفكري يف السؤال املطروح قبل اختيار الطالب اجمليب

  )تذكر , تطبيق , تقويم) األسئلة السابرة واملتنوعة  استخدام

  . احرتام أسئلة التالميذ وعدم رفضها

ويتضمن ذلك عبارات الثناء والتشجيع اليت يستخدمها املعلم واليت تثري محاس . التشجيع والتعزيز  (4)
 التلميذ وتشجعه على االستمرار يف املشاركة

  



 

 : االتصال التعليمي
 

 اعل مشرتكة با الرموز اللفظية وغري اللفظية بني املرسل واملستقبلعملية تفهو 

 . من خالل القنوات الناسبة بغرض حتقيق أهداف حمددة

 : عناصر االتصال التعليمي

 وهو العنصر األول من عناصر عملية االتصال   :املرسل

 , وهو مصدر الرسالة اليت يتوقف عليها التفاعل يف موقف االتصال

 . شخصًا واحدًا أو أكثر أو قد يكون اله كا التلفزيونوقد يكون 

 وهو احملتوى أي املعلومات واملفاهيم واألفكار والقيم اليت : الرسالة

 .يريد املرسل إيصاهلا إىل املستقبل 

 هي األداة اليت حتمل الرسالة من املرسل  : ( الوسيلة) قناة االتصال 

 .إىل املستقبل 

 .موعة األشخاص الذين يتلقون الرسالة هو الشخص أو جم :املستقبل

 ويف هذه احلالة تتبدل األدوار, هي رد فعل املستقبل على الرسالة  : التغذية الراجعة

 .فيصبح املستقبل مرساًل واملرسل مستقباًل 

 ( رفض)أو سلبية ( قبول ) والتغذية الراجعة قد تكون اجيابية 

 . حملتوى الرسالة

 كبرية يف املوقف التواصلي التعليمي وللتغذية الراجعة أهمية 

 . فهي متكن املعلم من معرفة مدى تأثري رسالته على التالميذ

 : لغات االتصال التعليمي

 , جمموعة من الرموز املكتوبة واملنطوقة حنوية : اللغة اللفظية -1

 .مفردات لغوية واليت يتم استخدامها يف مجل وعبارات تعرب عن املوقف 

 .كاإلشارات وحركات اجلسم واإلمياءات وتعبريات الوجه  :اللفظية اللغة غري -2

 : العوامل اليت تساعد على حتقيق أهداف االتصال

 :عوامل تتعلق باملرسل  /أ

 . أن يكون املرسل ملمًا مبحتوى الرسالة -1

 . أن يكون له اجتاهات اجيابية حنو املستقبل -2

 . ن الناحية اللفظية أو غري اللفظيةأن يكون لديه مهارة يف االتصال سواء م -3

 . وفاهمًا ملدى تأثري كل منها, أن يكون ملمًا بعناصر االتصال  -4

 :عوامل تتعلق باملستقبل  / ب



 

أن يكون       -3. أن تكون لديه خربات سابقة متكنه من فهم الرسالة      -2 . أن يشعر بأهمية الرسالة -1
  . إجيابيًا فعااًل

 :لق بالرسالة عوامل تتع /ج

 . أن تكون واضحة سليمة من األخطاء العلمية -1

 . أن تكون يف املستوى املعريف للمستقبل ولغتها واضحة بسيطة -2

  . أن تساير أهداف اجملتمع الذي تتم فيه عملية االتصال -3

  . أن حتتوي على مثريات جتذب االنتباه -4

 :عوامل تتعلق بالوسيلة  /د

أن تراعي الفروق           . أن تكون جذابة ومشوقة             . لعمر الزمين واملعريف للتلميذأن تكون مناسبة ل
  . الفردية داخل الفصل

 : معوقات االتصال التعليمي

 . استخدام املعلم للطريقة التقليدية اللفظية القائمة على اإللقاء والتلقني

 . شرود ذهن التلميذ

 . بني التالميذعدم مراعاة الفروق الفردية 

  , سوء التهوية,ظروف الفصل مثل عدد التالميذ  -

 . عدم الرؤية الواضحة للسبورة

 . عدم اهتمام املعلم مبحتوى الرسالة
 
 

عندما يبدأ املعلم الدرس ب طرح سؤال حول موضوع الدرس أو عرض فيلم قصري بالفيديو أو عرض جمسم أو شكل *
ض عمل حركي أو استغالل خرب يف صحيفة فهذا يعترب من مهارات التفاعل غامض وطرح األسئلة حوله أو عمل عر

 .لدى الطالب  إلثارة دافعية التعلموذلك  الصفي اليت هي مهارة التهيئة و اإلثارة
 
  



 

 النمو املهين للمعلم 
م من أهمية ذلك فانه من إن الكثري من املعلمني يفرتضون أن حتسني عملهم إمنا يقتصر على فاعلياتهم داخل غرفة الصف وبالرغ

فنمو املعلم وحتسني عمله .املعرتف به اآلن أن مثة جماالت كثرية خارج غرفة الصف ذات أهمية قصوى يف النمو املهين للمعلم 
على التغري ولكن ما كل التغري حتسنًا , ولضمان حدوث التحسن البد للمعلم أن يشخص باستمرار  –فيما يشتمالن عليه  -يشتمالن 

 . ما يقوم بعمله وأن يتساءل عن السبب يف القيام به وعن كيفية ضمان النجاحكل 
إن النمو املهين للمعلم أو انعدامه لينعكس على طرائقه التعليمية ورغبته يف التغري وحتسني عالقاته وكفاءاته الشاملة كمعلم , إن 

املعلم الناضج مهنيًا فهو أقدر على تشخيص صعوباته الذي تتجمد طرائقه وتصبح روتينية ال يصلح للقيادة والتوجيه , أما 
 . ومواجهة حاجاته وكذلك فهو يضرب مثاًل حسنًا يف النمو والتقدم حيتذيه ويقتاد به طالبه وكل من حوله

 :مربرات االهتمام بالنمو املهين للمعلم 
هنة وتلبية حاجات التغري , ويرجع االهتمام والنمو إن عملية النمو عملية أساسية ال ميكن االستغناء عنها لتحسني األداء داخل امل

 : املهين للمعلمني إىل األسباب التالية
إن املعرفة يف تغري مستمر وهي يف زيادة تقتضي أن يكون املعلم على وعي ومعرفة بكل جديد ومستحدث ألن  :االنفجار املعريف -1

 . يت تقدمها للتالميذهذا التغري املعريف سيفرض تغريًا يف املناهج الدراسية ال

إن املعرفة الرتبوية تتغري نتيجة ملا تتوصل إليه البحوث الرتبوية والنفسية من نتائج تغري يف العملية  :تغري املعرفة الرتبوية  -2
 . من حيث أهدافها وحمتواها وطرائقها وتعدل نظرتنا إىل التلميذ وخصائص منوه ووضع املعلم ودوره ومسئولياته

إن ما يستجد على الساحة الرتبوية من تقنيات تربوية جديدة يتطلب إعادة النظر يف بنية  :ات اجلديدة يف الرتبيةالتقني  -3
النظام التعليمي ودور املعلم , وخيلق العديد من املشكالت الرتبوية تفرض على املعلم تطوير طرق تدريسه وخططه وجتديد 

 . معلوماته

ض أوجه النقص والقصور يف برامج إعداد املعلم قبل اخلدمة كأن جيد املعلم صعوبات يف التعامل توجد بع :قصور برامج اإلعداد  -4
هذه بعض مربرات  . مع التالميذ وعدم القدرة على التقويم بطريقة سليمة , ويتم تدارك ذلك يف برامج النمو املهين للمعلمني

تغري األوضاع العامة إال أنه توجد مربرات شخصية ختتلف من معلم  النمو املهين للمعلمني وهي مربرات عامة ميكن استنتاجها من
 . آلخر يف ضوء خرباته السابقة وختصصه وجنسه وغريها من العوامل

 : وبراجمه أهداف النمو املهين

 : ختتلف برامج النمو املهين باختالف األهداف وسوف حندد هنا أربعة أهداف رئيسية للنمو املهين     

 .ي لرتقـا       دالتجدي         الجالع         لالتأهي

 : أما الربامج املرتبطة بهذه األهداف فهي

وهم عادة ال " معلمو الضرورة " يوجد يف مهنة التعليم كثري من األفراد غري املؤهلني للمهنة وهم ما يسمون  : برامج التأهيل -1
الربامج هلذه الفئة من املعلمني الستكمال تأهيلهم والوصول بهم إىل حيملون مؤهالت تربوية أو مؤهالت دون املستوى , لذا تعقد 

 . املستوى العلمي والرتبوي الذي يتناسب مع وضعهم كمعلمني

يف كثري من األحيان يالحظ وجود قصور معني يف أداء املعلمني سواء من الناحية التخصصية أو الرتبوية , وتعقد  : برامج العالج -2
 . يز على بعض جوانب القصور املكتشفة غالباً من خالل التقارير اليت يرفعها املوجهون لإلدارات التعليميةهذه الربامج للرتك

تعقد بشكل دوري لتعريف املعلم بأحدث النظريات أو عند الشروع يف تطبيق مقررات جديدة أو نظم إدارية  : برامج التجديد -3
 . جديدة لتعريف املعلمني ألدوارهم ومسئولياتهم

وتعقد غالبا للمعلمني املتوقع ترقيتهم إىل مناصب إدارية أعلى وذلك بهدف تعريفهم مبتطلبات العمل اجلديد  : برامج الرتقي -4
 . بشكل يسمح هلم مبمارسة املهام اليت سيقومون بها مستقباًل



 

 : أساليب النمو املهين للمعلمني

 وختتلف هذه األساليب باختالف اهلدف من النمو املهين وطبيعة األفراد هناك عدة أساليب متبعة يف النمو املهين للمعلمني     
 : ومستواهم العلمي , وميكن بصفة عامة حتديد هذه األساليب باألنواع اآلتية

 : ويتم من خالهلا اكتشاف احلاجة لتنمية العلم مهنياً وتنقسم إىل ثالث مراحل :زيارات الصفوف   -1

 . وتشمل املعرفة السابقة عن املعلم:  مرحلة ما قبل الزيارة -أ 

 . ويالحظ فيها أوجه القصور لدى بعض املعلمني:  مرحلة الزيارة -ب

 . عالج أوجه القصور لدى املعلم:  مرحلة ما بعد الزيارة -ج

 : ومن هذه األساليب نذكر : أساليب النمو املهين النظرية  -2

 فراد ومن مميزاتها أنها رخيصة التكاليف لكنها تقلل من فرصة املناقشة واجلوابوتستخدم لتدريس عدد كبري من األ:  احملاضرة -أ

. 

تفيد بشكل كبري يف برامج النمو املنهي حيث يتم فيها احلوار والنقاش وتبادل وجهات النظر للوصول إىل فهم : حلقات املناقشة  -ب
عد إعطاء احملاضرة أو بني أفراد لديهم معرفة سابقة مبوضوع وتتم عادة ب  .أفضل للقضية التعليمية املطروحة ووضع بدائل وحلول

 . النقاش

ويتم فيها اختيار بعض األفراد ممن لديهم معرفة سابقة مبوضوع الندوة لعرض خرباتهم على باقي األعضاء ثم تطرح :  الندوة -ج
 . اآلراء للمناقشة للخروج بتصورات معينة حول موضوع الندوة

ا تقسيم جمموعة من املعلمني إىل جلان ختتص كل جلنة مبناقشة بعض جوانب املوضوع املطروح ثم تعرض ويقصد به:  اللجنة -د
 . النتائج على باقي األعضاء وتنشر يف صورة تقرير أو كتيب

 : ونذكر منها : أساليب النمو املهين العملية  -3

 . العروض العملية كالتدريب والورش -أ

 . ادلة بني املدرسني واملدارسالزيارات امليدانية املتب -ب

الرحالت العلمية إىل املواقع اليت ميكن االستفادة منها مبا يتناسب مع التخصص وهي تساهم يف خلق جو ودي , وميكن خالهلا  -ج
 . أن تطرح مشاكل التعلم

 .ةالتدريب املتنقل كأن يأتي املدربون إىل مكان املعلم ليستفيد منهم خاصة يف األماكن النائي -د

 . البعثات -هـ

 . املؤمترات العلمية -و

 : أساليب النمو املهين الذاتية  -4

: على املعلم أن يتحمل مسئولية تنمية مستواه املهين وال ينتظر عقد الدورات التدريبية ومن وسائل النمو الذاتي على سبيل املثال 
 مج واستخدام الكمبيوتر , وهناكالتعليم عن بعد باملراسلة , التليفزيون التعليمي , التعليم املرب

 
 . التثقيف الذاتي عن طريق القراءة وزيارة املكتبات واالتصال باملتخصصني يف اجملال

  



 

 البحث اإلجرائي
 ؟ اإلجرائي ما املقصود بالبحث

تواجهه يف العملية  الذي يقوم به املعلم أو املشرف الرتبوي بهدف تطوير أدائه وممارساته التعليمية , أو حلل مشكالت البحث هو
 . التعلمية/ التعليمية 

وهو يقوم على التأمل الذاتي يف املمارسات التعليمية من ِقَبل املمارس نفسه ؛ لتحقيق فهٍم أفضل للعملية التعليمية , وإلحداث 
 . التغيري املنشود

 

 اإلجرائي البحث أهداف

 . متكني املعلم من حتسني ممارساته التعليمية •

 . يري مهم ودائم يف تعلُّم الطلبةإحداث تغ •

 . زيادة دافعية املعلم وتدعيم ثقته عند اختاذ قراراته التعليمية •

 . إعطاء املعلم الفرصة للبحث واالستقصاء •

 . ترسيخ فكرة املعلم الباحث واملعلم املتعلم الذي يطور نفسه •

 . علمني وزمالئهم واإلدارة املدرسية واجملتمع احملليحتسني التواصل بني املعلمني والباحثني الرتبويني , وبني امل •

 

 اإلجرائي البحث مات منهجمسل

 . كل فرد يواجه يف عمله عدًدا من املشكالت املهنية والعوائق اليت حتد من فاعلية أدائه وتقلل من إنتاجه •

 

 . يعرف مجيع جوانبهاإن خري من يتصدى هلذه املشكالت هو الفرد الذي يعيشها ويواجهها ويتأثر بها و •

  على كل معلم وتربوي أن يسعى لتطوير نفسه وحتسني أدائه وأال يقنع مبا هو عليه مهما كان متميًزا •

 

 اإلجرائي البحث جماالت

وطرائق التدريس وأساليب التعلم والكتاب املدرسي والضعف يف التحصيل والتواصل وأساليب  جتتصل باملنه : مشكالت تربوية -1
 . م ووسائلهالتقوي

 . تتصل مبشاعر الطلبة وسلوكهم كاخلوف واخلجل واالنطواء والكذب والسرقة : مشكالت نفسية -2

تتصل باهلروب من املدرسة والعدوان وعالقة املدرسة بالبيئة االجتماعية وعالقة الطلبة مع املعلم  : مشكالت اجتماعية -3
 . وعالقة الطلبة مع بعضهم بعًضا

  ( كاحلديقة واملخترب واملكتبة) تتصل ببيئة املدرسة ومرافقها   :مشكالت مادية4- 

  



 

 :مفهوم السلوك 
احلركية والفسيولوجية   قياسها  كالنشاطات  ميكن مالحظتها و أفعاالسواء كان   اإلنسانهو أي نشاط يصدر من 

 . نشاطات تتم على حنو غري ملحوظ كالتفكري والتذكر واخليال او

 : السلوك أنواع
االستجابات اليت تستجرها املثريات القبلية املنبهة هلا وتسمى العالقات بني تلك  أمناطهي  :لسلوك االستجابيا

 .غري ذلك  أوالعني عند تعرضها لنفحة هواء  إغماضاملثريات واالستجابات  باالنعكاس  مثل 
االقتصادية واالجتماعية  وهو السلوك الذي يتحدد بفعل عوامل البيئة  مثل العوامل:  اإلجرائيالسلوك 

متسبب يف  اإلنسانث تلقائيا بل يكون دحي وهو ال اإلنسانسلوك  أمناطوالرتبوية  وهذا السلوك يعترب معظم 
 .حدوثه  

 
 

 : ما املقصود بتعديل السلوك
والفنيات القابلة للتطبيق والتقييم اليت استمدت من نتائج البحوث النفسية اليت   اإلجراءاتهو جمموعة 

تدعيم سلوك  أوتغيري يف السلوك  إحداث إىلتناولت السلوك البشري بانتماءاتها النظرية املختلفة اليت تهدف 
 .تشكيل سلوك جديد أومرغوب 

من تعديل السلوك هو مساعدة الفرد على اكتساب السلوك التكيفي املناسب وتشكيل املظاهر  األساسياهلدف 
 .  والوظيفية واحملافظة عليها ادمييةواألكالسلوكية والشخصية واالجتماعية 

 
 :بعض السلوكيات و طريقة عالجها 

 .يقوم املربي مبكافئة الطالب الذي ال يتحدث أثناء احلصة حديثًا جانبيًا وذلك يف نهاية احلصة  8
 تنقله وهو ميارسه كان مرغوب غري سلوك من بداًل كرسي على جالس وهو يأكل عندما الطالب تعزيز 8

 . الطعام وبيده املدرسي املقصف يف أخر إىل مكان من
 يساعد سوف آخر مكان إىل الطالب نقل فعملية )مستمر بشكل احلصة داخل له زميل مع طالب حتدث( 8

 .السلوك هذا إطفاء على
 من جزء حبسم السلوك معّدل يقوم متكرر بشكل الرياضيات مادة يف املنزلي الواجب حيضر مل طالب 8

 . ومناسبتها التكلفة مرونة مراعاة مع ذلك مقابل للواجبات املخصصة الدرجات
 و العصري , فيها سكب اليت املساحة بتنظيف الطالب مطالبة:   طالب سكب العصري على أرضية املقصف 8

 . املدرسي من املقصف أكرب مساحة تنظيف أيضًا
 املدرسية, بالواجبات القيام أو شاركةامل أو النظافة أو الصفي االنضباط طالبًا يعلم أن املربي أراد إذا 8

 ويقتدي فيالحظه له أمنوذجًا ويعتربه له, وحمبب جمّد آخر طالب جانب إىل نقله إىل يعمد فإنه



 

 . املرغوبة السلوكات منه ويتعلم به
 املرشد فيطالبه , أمامهم احلديث عن كّليًا وميتنع  , الطالب زمالئه أمام احلديث خيشى طالب

 أو مجيع الفصل طالب أمام به الزّج ثم معني موضوع عن كلمة بإعداد السلوك عدلأو م الطالبي

 . أمامهم يتحدث أن وعليه زمالئه مواجهة يف نفسه ليجد املدرسة طالب
 
 

 : طالب يعاني من الكذب
 .تعامل كوسيلة الكذب استخدام إىل املؤدية والظروف والعوامل األسباب حتديد -8 

 .تفصيلية أهداف و املشكلة معاجلة رضبغ رئيس هدف صياغة 2-

 لالستبصار األسلوب هذا على الذاتي والتدرب املشكلة ملعاجلة االنفعالي العقالني األسلوب استخدام 3-

 .فيها الالعقالنية اجلوانب ومقاومة باملشكلة

 .اإلجراء  هذا بعد الناس مواجهة كيفية على التدرب 4-

 ..املشكلة زوال من ققللتح الذاتية باملالحظة القيام 5-

 : مشكلة عدوانية الطالب
 الرياضية, و األلعاب األنشطة يف الطالب إشراك 1- 

تنمية الشعور بالوالء و اإلنتماء للوطن و هذه املؤسسة  – 8: قيام الطالب ب إتالف املمتلكات و املرافق العامة كالكتابة على اجلدران 
 التعليمية

 يبتنمية الضمري الذي يرفض التخر
 تكليف الطالب ب إتصالح مامت ختريبه

 : مشكلة السرقة بني الطالب
 جيب على املربي التكتم و السرية عند تناوله هذه املشكلة 

 معاجلة األسباب اليت دعت للسرقة
 ,اإلرشاد الديين و تقوية الوازع الديين 

 التغذية الراجعة و تبصريه ب آثار السرقة و عقوبتها 
 

  



 

  اململكةسياسة التعليم يف
 .عبارة عن املبادئ اليت يقوم عليها التعليم وحتدد إطاره العام وفلسفته وأهدافه ونظمه  : مفهوم السياسة

اليت تقوم عليها عملية الرتبية والتعليم أداء للواجب يف تعريف الفرد  اخلطوط العامة :  السياسة التعليم هي
ت اجملتمع وحتقيقا ألهداف األمة وهي تشمل حقول التعليم بربه ودينه وإقامة سلوكه على شرعه وتلبية حلاجا

ومراحله املختلفة , واخلطط واملناهج والوسائل الرتبوية والنظم اإلدارية واألجهزة القائمة على التعليم وسائر 
 ما يتصل به

.  

 ميثاق أخالقيات مهنة التعليم
 :املادة األوىل  

 .رين كل منها يقصد باملصطلحات اآلتية املعاني املوضحة ق
السجايا احلميدة والسلو كيات الفاضلة اليت يتعني أن يتحلى بها العاملون يف حقل  : أخالقيات مهنة التعليم

التعليم العام فكرًا وسلوكًا أمام اهلل ثم أمام والة األمر وأمام أنفسهم واآلخرين وترتب عليهم واجبات أخالقية 
. 

والقائمات على العملية الرتبوية من مشرفني ومشرفات ومديرين ومديرات  املعلم واملعلمة والقائمون : املعلم
 .ومرشدين ومرشدات وحنوهم 

 .الطالب والطالبة يف مدارس التعليم العام وما يف مستواها :  الطالب
 .أهداف امليثاق  :املادة الثانية 

واإلسهام يف تطوير اجملتمع الذي يعيش يهدف امليثاق إىل تعزيز انتماء املعلم لرسالته ومهنته, واالرتقاء بها 
 :فيه وتقدمه, وحتببه لطالبه وجذبهم إليه واإلفادة منه وذلك من خالل اآلتي 

 .توعية املعلم بأهميته املهنية ودورها يف بناء مستقبل وطنه   -8
 .اإلسهام يف تعزيز مكانة املعلم العلمية واالجتماعية    -2

 .قيم مهنته وأخالقها سلوكًا يف حياته حفز املعلم على أن يتمثل    -4
 .رسالة التعليم :املادة الثالثة 

التعليم رسالة تستمد أخالقياتها من هدي شريعتنا ومبادئ حضارتنا وتوجب على القائمني بها أداء حق االنتماء 
 .إليها إخالصًا يف العمل وصدقا مع النفس والناس, وعطاء مستمرا لنشر العلم وفضائله 

 .ملعلم صاحب رسالة يستشعر عظمتها ويؤمن بأهميتها ويؤدي حقها مبهنية عالية ا   -8
اعتزاز املعلم مبهنته وإدراكه املستمر لرسالته يدعوانه إىل احلرص على نقاء السرية وطهارة السريرة,    -2

 .حفاظًا على شرف مهنة التعليم 
 . املعلم وأداؤه املهين:املادة الرابعة    



 

يف مجيع أقواله وأفعاله وسطيا يف تعامالته  r مثال للمسلم املعتز بدينه املتأسي برسول اهللاملعلم    -8
 .وأحكامه 

املعلم يدرك أن النمو املهين واجب أساس, والثقافة الذاتية املستمرة منهج يف حياته, يطور نفسه وينمي  -2
 . معارفه منتفعًا بكل جديد يف جمال ختصصه وفنون التدريس ومهاراته

يدرك املعلم أن االستقامة والصدق, واألمانة, واحللم, واحلزم, واالنضباط, والتسامح, وحسن املظهر,   -4
 .وبشاشة الوجه مسات رئيسة يف تكوين شخصيته 

, هو ضمري يقظ وحس ناقد, وأن –سبحانه وتعاىل  -املعلم يدرك ان الرقيب احلقيقي على سلوكه, بعد اهلل   -3
ة مهما تنوعت األساليب ال ترقى إىل الرقابة الذاتية لذلك يسعى املعلم بكل وسيلة متاحة إىل الرقابة اخلارجي

 .بث هذه الروح بني طالبه وجمتمعه, ويضرب املثل والقدوة يف التمسك بها 
يسهم املعلم يف ترسيخ مفهوم املواطنة لدى الطالب, وغرس أهمية مبدأ االعتدال والتسامح والتعايش    -5

 .عن الغلو والتطرف  بعيدًا
 .املعلم وطالبه :املادة اخلامسة 

العالقة بني املعلم وطالبه, واملعلمة وطالباتها حلمتها الرغبة يف نفعهم, وسداها الشفقة عليهم والرب بهم   -8
ة وأساسها املودة احلانية, وحارسها احلزم الضروري, وهدفها حتقيق خريي الدنيا واآلخرة للجيل املأمول للنهض

 .والتقدم
املعلم قدوة لطالبه خاصة, وللمجتمع عامة وهو حريص على أن يكون أثره يف الناس محيدًا باقيًا لذلك فهو  -2

يستمسك بالقيم األخالقية واملثل العليا ويدعو إليها وينشرها بني طالبه والناس كافة ويعمل على شيوعها 
 .واحرتامها ما استطاع إىل ذلك سبياًل 

علم الظن بطالبه ويعلمهم أن يكونوا كذلك يف حياتهم العامة واخلاصة, ليلتمسوا العذر لغريهم حيسن امل  -4
 .قبل التماس اخلطأ, ويروا عيوب أنفسهم قبل رؤية عيوب اآلخرين 

املعلم أحرص الناس على نفع طالبه, يبذل جهده كله يف تعليمهم, وتربيتهم, وتوجيههم, يدهلم على   -3
بهم فيه ويبني هلم طريق الشر ويذودهم عنه , يف رعاية متكاملة لنموهم دينيًا وعلميًا طريق اخلري ويرغ

 .وخلقيًا ونفسيًا واجتماعيا وصحيًا 
 ويعي حقوقهم  يف عطائه وتعامله ورقابته وتقوميه ألدائهم, ويصون كرامتهم,  يعدل بني طالبه  املعلم   -5

سمح باختاذ دروسهم ساحة لغري ما يعنى بتعليمهم يف ويستثمر أوقاتهم بكل مفيد وهو بذلك ال ي   
 ختصصهم   جمال

املعلم أمنوذج للحكمة والرفق, ميارسهما ويأمر بهما, ويتجنب العنف وينهى عنه ويعود طالبه على   -6
يف التفكري السليم واحلوار البناء, وحسن االستماع إىل آراء اآلخرين والتسامح مع الناس والتخلق خبلق اإلسالم 

 .احلوار ونشر مبدأ الشورى 
يعي املعلم أن الطالب ينفر من املدرسة اليت يستخدم فيها العقاب البدني والنفسي, لذا فإن املربي القدير    -7

 يتجنبهما وينهى عنهما



 

وحب   يسعى املعلم إلكساب الطالب املهارات العقلية والعلمية اليت تنمي لديه التفكري العلمي الناقد   -1
    .علم الذاتي املستمر وممارسته الت

 .املعلم واجملتمع :املادة السادسة 
يعزز املعلم لدى الطالب اإلحساس باالنتماء لدينهم ووطنهم كما ينمي لديهم أهمية التفاعل اإلجيابي    -8

 .مع الثقافات األخرى , فاحلكمة ضالة املؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها 
يعمل جاهدًا لتسود احملبة املثمرة واالحرتام الصادق   يان الوطن ووحدته وتعاون أبنائه,املعلم أمني على ك -2

بني املواطنني مجيعًا وبينهم وبني أولي األمر منهم, حتقيقًا ألمن الوطن واستقراره, ومتكينًا لنمائه وازدهاره, 
 .وحرصًا على مسعته ومكانته بني اجملتمعات اإلنسانية الراقية 

وهو لذلك حريص على أن يكون يف مستوى هذه الثقة وذلك   لم موضع تقدير اجملتمع, واحرتامه,املع  -4
 .التقدير واالحرتام, وحيرص على أال يؤثر عنه إال ما يؤكد ثقة اجملتمع به واحرتامه له 

اع الفكري املعلم عضو مؤثر يف جمتمعه, تعلق عليه اآلمال يف التقدم املعريف واالرتقاء العلمي واإلبد  -3
 .واإلسهام احلضاري ونشر هذه الشمائل احلميدة بني طالبه 

األمر الذي يلزمه توسيع نطاق ثقافته وتنويع ,املعلم صورة صادقة للمثقف املنتمي اىل دينه ووطنه   -5
على سعة مصادرها , ليكون قادرًا على تكوين رأي ناضج مبين على العلم واملعرفة واخلربة الواسعةُ يعني به طالبه 

 .األفق ورؤية وجهات النظر املتباينة باعتبارها مكونات ثقافية تتكامل وتتعاون يف بناء احلضارة اإلنسانية 
 .املعلم واجملتمع املدرسي  :املادة السابعة  

ة الثقة املتبادلة والعمل بروح الفريق الواحد هي أساس العالقة بني املعلم وزمالئه وبني املعلمني واإلدار   -8
 .الرتبوية 

يدرك املعلم أن احرتام قواعد السلوك الوظيفي وااللتزام باألنظمة والتعليمات وتنفيذها واملشاركة يف  -2
 .نشاطات املدرسة وفعاليتها املختلفة , أركان أساسية يف حتقيق أهداف املؤسسة التعليمية

 :املعلم واألسرة :املادة الثامنة  
 .الرتبية والتنشئة , فهو حريص على توطيد أواصر الثقة بني البيت واملدرسة  املعلم شريك الوالدين يف   -8

املعلم يعي أن التشاور مع األسرة بشأن كل أمر يهم مستقبل الطالب أو يؤثر يف مسريتهم العلمية ويف كل تغري  -2
 .يطرأ على سلوكهم , أمر بالغ النفع واألهمية 

جباتهم كافة ويصبغون سلوكهم كله بروح املبادئ اليت تضمنتها هذه يؤدي العاملون يف مهنة التعليم وا  -4
 .األخالقيات ويعملون على نشرها وترسيخها وتأصيلها وااللتزام بها بني زمالئهم ويف اجملتمع بوجه عام 

 

 
  



 

 االجازات
 

 يومًا 46للمعلم اجازة سنوية قدرها 
 عدم وجود اجازات مستحقة لهو أيام بشرط موافقة املدير 5واجازة اضطرارية مقدارها 

 سبتمرب 24ين األول من امليزان املوافق طاجازة اليوم الو
 88تتجدد سنوًيا حبيث ال تتجاوز  يف حال مرافقة املعلمة لزوجها للخارج سنة بدون راتباالجازة االستثنائية 

 سنوات مدى احلياة
 يوًما 68اجازة الوضع للمعلمة 

 ل وفاة أحد الوالدين أو األبناء أو الزوجةأيام يف حا 4إجازة وفاة مدتها 
 ويوم واحد يف حال وفاة األخ أو األخت,

 .براتب كامل خالل أسبوع من تاريخ إثبات الواقعة للمعلم منح إجازة مولود

 
  



 

 :تعريفات 
 .عدل السلوك هو جمموعة اخلربات و االنشطة اليت داخل وخارج املدرسة اليت حتقق النمو الشامل وت / املنهج املدرسي

 .هو املعارف واملهارات واالجتاهات والقيم اليت يكتسبها املتعلم دون قصد أو ختطيط  / املنهج اخلفي

 هي تنظيم خاص يف مادة دراسية وطريقة تدريسها اليت تضع املتعلم يف موقف تعليمي متكامل / الوحدة الدراسية
عليمية مرغوبة على املدى القريب كما يستهدف أيضا إحداث مظاهر التدريس موقف خمطط يستهدف حتقيق خمرجات ت : التدريس

  ,متنوعة للرتبية على املدى البعيد 
هو النشاط املهين املبذول  .وتقويم , وتنفيذ , هو نشاط مهين مقصود يتضمن عمليات ختطيط  / التدريس

 لتحقيق اهداف التعليم 

من املهارات واملعارف واملفاهيم خالل حصة دراسية  هو جمال زمين خمصص الكساب املتعلم جمموعة /الدرس 
 .واحدة 

 .هو ذلك الوعاء الذي يضم احملتوى الدراسي للمادة مع مقدمة وفهرس ومصطلحات  / الكتاب املدرسي

 .هو عباره عن موضوعات تشتمل على حقائق ومعارف ومفاهيم وتعميمات ونظريات  / احملتوى الدراسي

 .وعة موضوعات دراسية مفروضة على الطالب يف مادة ما يف مرحلة ماهو جمم /املقرر الدراسي 

 .هي جمموعة من املفاهيم واملعارف والتعميمات والقوانني والنظريات اليت ختص جمال معني  / املادة الدراسية

 هو عملية يتم خالهلا اكساب املتعلم خربات مقصودة ومنظمة لتنمية قدراته يف كل اجملاالت  / التعليم

 هو الناتج الفعلي لعملية التعليم هو تغري نسيب دائم ومرغوب يف سلوك املتعلم  / التعلم

 .جمموعة من االجراءات اليت يتبعها املعلم لتحقيق االهداف التدريسية باقصى فاعلية  / طريقة التدريس

م اثناء التدريس ومتيزه عباره عن امناط خاصة يفضل املعلم اتباعها لنقل خرباته اىل املتعل / اسلوب التدريس
 .عن غريه من املعلمني لتحقيق االهداف 

هو فن توظيف املعلم لالمكانيات املتاحة اخلاصة والعامة لتنفيذ الدرس وحتقيق  / اسرتاتيجية التدريس
 االهداف 

,  اكادميية)هي االسس واملبادئ واملنطلقات اليت تستند عليها طريقة او اسلوب التدريس  / مدخل التدريس
 اجتماعية , مهنية , نفسية 

وفق جمموعة من االجراءات احملدده , هو متثيل افرتاضي تطبيقي لنظريات تعلم معينه  / منوذج التدريس
 .واملنظمة اليت توجه عملية تنفيذ نشاط التعليم والتعلم 

على القيام بعمله  هو مدى قدرة املعلم على استخدام املمارسات واالجراءات اليت تساعده / مهارات التدريس
 ةبكفاءه وفاعلي

 
 
 



 

 , word) الزم يكون عندك معلومات بسيطة عن احلاسب اآللي و براجمه مثل براج األوفيس 

pdf ,excel ,  أو بويربوينت, 
 ,ألنو بيجيبون أسئلة عن وظائفها أو أيش يعين هالرمز أو اإلختصارات 

 !مثل صورة رمز النسخ و أيش يعين 

 

وسوفت تطبيقات مايكر  
مثل إعداد جداول  يستخدم لبناء اجلداول والرسوم البيانية وإعدادها للطباعة :  excelاجلداول الرياضية 

  الطالب

 . والتخزين  خصص للتعامل مع قواعد البيانات الكبرية :  Accessبرنامج قواعد البيانات 
 ,الطباعة  ملعاجلة النصوص وتنسيقها وكل م خيتص بعمليات: : wordبرنامج وورد 

  إلنشاء العروض التقدميية: برنامج بوربوينت 
 :وينوز  اختصارات  مفاتيح نظام

CTRL + C:  نسخ 

 CTRL + X: قص 

CTRL + V:  لصق 

 CTRL + Z: الرتاجع عن 

CTRL + B:  غامق 

CTRL + U:  تسطري 

CTRL + I:  مائل 
 أوامر لوحة املفاتيح 

F2:     امللفإعادة تسمية 

F3:    ث عن كافة امللفاتالبح 

   SHIFT + DELETE: سلة احملذوفات", دون نقل العنصر إىل  حذف التحديد فورا" 

ALT + ENTER:     احملدد امللففتح خصائص 



 

 
 عندما تريد ارسال تقارير شهرية للطالب عرب الربيد االلكرتوني تستخدم برنامج ؟

1:Microsoft Office Excel  
2:Microsoft Office Word  

3:Adobe Photoshop 
4:Adobe Reader 

 Microsoft Office Excel, طبعا الربنامج املستخدمة لتنفيذ و كتابة التقارير و اجلداول البيانية هو األكسل 
 !! أين ستضع عنوان اإلمييليعين خمفي  شخص يظهر اسمو تريد أن الترسل امييل لعدة أشخاص  إذا أردت أن ملا  

Cc 
Bcc 

 اخلياراتو نسيت بقية 
 Bccطبعا اإلجابة 

 ( ؟؟( ) ؟؟  ) (f5 + أل+ كنرتول ( ) دليت + أل + كنرتول : ) )ذا تعطل الربنامج أثناء استخدامك احلاسوب فأنك تضغط إ/ س  
CTRL+ALT+DEL 

 
 مالواجب فعلهاذا اردت طباعة صفحة يف الفصل ومل تتم طباعة الورقة مع أن زر الطابعة مضاء وجهازاجلاسوب يعمل بشكل صحيح 

: 

 تقوم بتبليغ ادارة املدرسة

  استدعاء الدعم الفين

  فتح استكشاف اخطاء الطابعة
  فحص التوصيلة للطابعة واستبداهلا

 
  سوال صوره من الكمبيوتر

  الصوره فيها كاانوا بريسل رساله لشخص

 @ تب االمييل لكن االمييل غلط مو كاتبوكا

 ومل يكتب عنوان الرساله

 امالئي يف نص الرساله وهناك خطا

  السوال يقولك ملاذا مل يتمم ارسال الرساله ؟ ماالسبب؟

 بسبب عدم كتابه العنوان -1

  بسبب انو يف خطا امالئي_2

  بسبب خطا باالمييل _3

 او صيغة الويندوز hotmail.com@ طبعا بالصورة كتابة اإلمييل غلط الزم يكون على هالصيغه _4

 
 



 

 
 
 
 
 
 

 ي اجلزء اللغو



 

  نواع اهلمزةأ

  : للهمزة نوعان

  ( همزة الوصل ـ وهمزة القطع )

 همزة الوصل: أواًل 
 ويتوصل بها إىل النطق الساكن وتنطق يف بدء الكالم وال تنطق يف أثناء وصله( ابن )هي همزة تنطق وال تكتب إال ألفا جمرد حنو  

  . مبا قبله وال يرسم فوقها همزة

 : الوصل يف عدة مواضع هيتأتي همزة : مواضعها 

  { امين اهلل –ايم اهلل  -ُاست  –اسم  –اثنتان  –اثنان  –ابنم  –امرأة  –امرؤ  –ابنة  –ابن  }: يف األمساء العشرة  ((1))

  الشجرة –البيت  –املدرسة : * مثال. التعريف [ ال ((2))

 –استخِرج  –استخرج  } {استماع  –استِمع  –استمع  }: مثال . ماضي اخلماس والسداسي وأمرهما ومصدرهما  ((3))
  (استخراج

  {اركب –اجلس  }: يف أمر الفعل الثالثي املبدوء بهمزة مثال ((4))

 

 همزة القطع: ثانيًا 
.  خرةهي اليت تكون يف أول الـكلمة وينطق بها دائمًا سواًء يف وصل الـكالم أو يف قطعة وسواء كانت يف أثنا الكالم أو يف أوله أويف آ 

  . وذلك إذا كانت يف بداية الكلمة( ِإ ( ) أُ ( )أَ  ) وتكتب على ألف إذا كان مضمومة أو مفتوحة وحتتها إذا كانت مكسورة هكذا 

  :تكتب همزة القطع يف عدة مواضع هي: مواضعها

  .[إخل... إىل  –أو  –إّن  –أن :] التعريف مثال  {ال}يف مجيع احلروف املبدؤة بهمزة ماعدا  ((1))

  . [إخل...إذا  –أنى  –أينما  –أين : ]يف الظروف املبدوءة بهمزة مثال  ((2))

-أفكار  –أنغام  –أمثال  –أكرم  –أمحد : ] يف مجيع األمساء املبدوءة بهمزة ما عادا االمساء العشرة السابق ذكرها مثال  ((3))
 [ إخل ..

  [أنت –أنا ] ويف الضمائر املبدوءة بهمزة مثال 

  [ إمعان –إمعن  –أمعن : ] يف ماضي الفعل الرباعي وأمره ومصدره مثال ) ((4)

  [ أكال –أكل : ] يف ماضي الفعل الثالثي ومصدره مثال  ((5))

 [ أكتب – أذهب –ألعب ]إىل املتكّلم مثال يف الفعل املضارع عند إسناده  ((6))

  

واو قبلها فإذا نطقتها إذا قابلتك كلمة وأردت أن تتأكد من نوع همزتها أهي وصل أم قطع ميكنك إدخال حرف الفاء أو ال : ملحوظة مهمة 
 . بوضوح كانت همزة قطع وإذا إختفت يف النطق كانت همزة وصل

 إلختفائها أثناء النطق( همزة وصل )اجلس فاجلس ( + ف)أو ( و. )لظهورها بوضوح أثناء النطق( همزة قطع )إذا فإذا ( + ف)أو ( و) مثال



 

 حاالت كتابة همزة القطع
 اهلمزة يف أول الكلمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اهلمزة املتوسطة

 هلا مخس حاالت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حتت األلف فوق األلف

تكتب همزة القطع يف أول الكلمة على األلف يف حالة 
 الضم أو الفتح

  ( َأجنب ـ ُأجنب َأكرم ـ ُأكرم: ) مثال 

: حالة الكسر مثال كتب يف أول الكلمة حتت األلف يف 
  .(إكرم ـ إفهام ـ إقبال)

 على االلف على ياء على الواو على نربة على السطر

  ( ـ قراءات ـ براءة ـ براءات قراءة) :  مثال إذا كانت مفتوحة وما قبلها ألف -
 ( مروءة ـ ضوءهم: )  مثالإذا كانت مفتوحة وما قبلها واو ساكنة -

إذا كانت مفتوحة وما قبلها حرف صحيح ساكن وبعدها ألف االثنني أو التنوين -
  ( بناءان ـ فناءان ـ جزءًا) :  مثال

تشاءون ـ ) :  مثال. وسبقها حرف ساكن  إذا كانت اهلمزة املتوسطة مضمومة -
  ( مرءوس

 على السطر



 

 
 

  
 ) ر سأل ـ جأ: )  مثالإذا كانت مفتوحة وماقبلها مفتوح -

  )مسألة ـ منأى: )  مثالإذا كانت مفتوحة وماقبلها ساكن -

  ) فأس ـ فأر: )  مثالإذا كانت ساكنة وما قبلها مفتوح -

 على االلف

 ) رئيس ـ طائرة: ) مثالإذا كانت مكسورة -

  )فئة ـ سيئة : )  مثالكسر إذا كانت واقعة بعد -

 ) مشيئة ـ بريئة:  مثالإذا كانت واقعة بعد ياء مد -

 على ياء

  ( مسؤول: )  مثالإذا كانت مضمومة وما قبلها ساكن  -

( ) تشاؤم ( ) يؤم : )  مثالإذا كانت مضمومة وما قبلها مفتوح  -
 . ( تفاؤل

 (شؤون: )  مثالإذا كانت مضمومة وما قبلها مضموم  -

 (رؤية ـ لؤلؤة: ) مثالإذا كانت ساكنة وما قبلها مضموم -

 (لسـؤا: )  مثالإذا كانت مفتوحة وما قبلها مضموم  -

 على الواو

أو كانت مضمومة وسبقها حرف ( ـ يعبئون  كئود: )  مثالإذا كانت مضمومة وسبقها حرف مفتوح  -
  ( جميئك: )  مثالأو كانت مضمومة وسبعها حرف ساكن ( شئون ـ فئوس : )  مثالمضموم 

أو كانت مفتوحة وقبلها ياء ساكنة ( جميئك : )  مثالإذا كانت مضمومة وسبقت بياء ساكنة  -
  ( بشيئك: )  مثالأو كانت مكسورة وقبلها ياء ساكنة ( بيئة ـ خطيئة : )  مثال

أو كان قبلها حرف ( بريئان ـ جريئان : )  مثالإذا جاء بعدها ألف التثنية وقبلها حرف ساكن  -
  ( عبئًا ـ شيئًا: ) مثالساكن وبعدها ألف التنوين 

 على نربة



 

 املتطرفةمزة اهل:  ثالًثا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ملحوظات عن اهلمزة
 

 

    

 ( ملجأ –نشأ  –قرأ : )  مثالتكتب اهلمزة املتطرفة على األلف إذا كان ما قبلها مفتوحًا . على االلف 

  ( تباطؤ –ؤلؤ ل –تكافؤ : )  مثالتكتب اهلمزة املتطرفة على واو إذا كان ماقبلها مضمومًا . على الواو  

   ( موانئ –مبادئ  –خمطئ : )  مثالتكتب اهلمزة املتطرفة على ياء إذا كان ماقبلها مكسورًا . على الياء  

   هدوء  –جزء  –ملء : )  مثالتكتب اهلمزة املتطرفة على السطر مفردة إذا كان ما قبلها ساكن أو حرف مد . على السطر– 
  ( التبوُّء: )  مثالة مشّددة أو سبقت بواو مضموم( جريء  –صفاء 

أمحد : )مثالقد يتغري رسم اهلمزة املتطرفة حسب موقعها اإلعرابي فتكتب على واو إذا كانت الكلمة مرفوعة -
وتكتب على ياء إذا  -( قابلت امرأ شجاعًا : )  مثالوتكتب على ألف إذا كانت الكلمة منصوبة  -( أمرؤ جمتهد 

يف حالة الرفع تكتب اهلمزة على واو ويف حالة ( امرؤ ) فكلمة ( إىل امريء ذكي  نظرت: )  مثالكانت جمرورة 
 . النصب تكتب اهلمزة على ألف ويف حالة اجلر تكتب اهلمزة على ياء

 : اهلمزة املفردة املتطرفة إذا حلقها تنوين النصب تكتب كما يلي-

  ( شيئًا: )  مثالى نربة إذا سبقت بساكن غري األلف وأمكن إتصاهلا مباقبلها تكتب عل *

: )  مثالأما إذا سبقت بساكن غري األلف ومل ميكن إتصاهلا مباقبلها كتبت ألف التنوين منفصلة عن اهلمزة  *
 ) جزءًا

 . ) مساًء: ) مثالإذا سبقت اهلمزة بألف مل تضف ألف التنوين *



 

 األعداد 

 

 العدد واملعدود
 

  

 يوافقان املعدود )2و 8) ن االعدد
 ( احد وكتابان اثنان كتاب و) إذا كان املعدود مذكًرا فإن العددين مذكران 

 (درجة واحدة ودرجتان اثنتان) إذا كان املعدود مؤنًثا فإن العددين مؤنثان 

 خمالفة املعدود 88إىل  4األعداد من 
 (ثالثة كتب ومثانية أقالم ) إذا كان املعدود مذكًرا فإن العدد مؤنث 

 ( مخس درجات وسبع درجات) إذا كان املعدود مؤنًثا فإن العدد مذكر 

مئة ومضاعفاتها 
 وألف ومضاعفاته

 ( مئة كتاب ومئة قصة وألف كتاب وألف قصة) املعدود ثابت اليتغري

 املوافقة يف كال اجلزأين 82و  88العددان 

أحد عشر كتاًبا واثنا ) إذا كان املعدود مذكًرا فالعدد مذكر يف كال اجلزأين 
 ( عشر قلًما 

إحدى عشرة درجة )  كال اجلزأين إذا كان املعدود مؤنًثا فالعدد مؤنث يف
 ) واثنتا عشرة درجة

 89إىل  84من 
املخالفة يف اجلزء األول 
) واملوافقة يف اجلزء اآلخر

 ( الثاني

) إن كان املعدود مذكًرا فاجلزء األول من العدد مؤنث واجلزء اآلخر مذكر 
 ( سبعة عشر كتاًبا 
سبع ) ذكر واجلزء اآلخر مؤنث إن كان املعدود مؤنًثا فاجلزء األول من العدد م

 ) عشرة درجة
,  48,  28) األعداد  

38  ,58  ,68  ,78  ,18 
 ,98 ) 

 ) عشرون كتاًبا وعشرون درجة) أي تلزم حالة واحدة  املعدود ثابت اليتغري

 99إىل  88األعداد من 

يأخذ املعطوف عليه حكم 
األعداد املفردة واملعطوف يأخذ 

 حكم ألفاظ العقود

حد وعشرون كتاًبا واثنان وثالثون قلًما وإحدى وعشرون درجًة واثنتان وا) 
 ( وعشرون درجًة وسبعة وعشرون رجًلا وسبع وعشرون درجًة



 

 عالمات الرتقيم

  (,) الَفاِصَلُة
َتُدلُّ على َوْقٍف قصير , َبْيَن َمَعاني اْلجّملة لتمييز أجزاء 
الكالم بعضه عن بعض , وهي أكثر عالمات الترقيم 

  اًل في الكتابةاستعما

كان لبعِض األطباء تلميٌذ  : بني اجلمل املرتابطة وأشباه اجلمل , مثل
  ُيحّبُه كثريًا , ذكٌي

 , أما بعد: كتب أحدهم :بني الشرط واجلواب , مثل 
 سر على الرصيف, ياسامر :بعد املنادى , مثل 

مجع : للقائل على السامع ثالث  : بني أنواع الشيء وأقسامه , مثل
 .وبسط العذر  , والكتمان , لبالا

  (؛) الفاصلة املنقوطة

تجيء هذه العالمة في الغالب بين جملتين تكون إحداهما 
سببًا في األخرى , أو بين الجمل الطويلة التي يتألف من 
مجموعها كالم مفيد , وذلك ليتمكن القارئ من االستراحة 

   . والتنفس بين هذه الجمل

 .ألنَُّه ُمهمٌل ؛ املوظف من عمله ُفِصل
 . بكلي لك أكون حتى ؛ كن ببعضك لي

 

 ( . ) الُنْقَطُة
وتعبر عن وقف طويل , وتوضع في نهاية الجملة التامة 
المعنى , وتوضع في نهاية الفقرة أو المقطع وكما توضع 

  . في نهاية البحث أو الموضوع المكتوب

 . السَّالَم أْعطوَنا
 . مة منفردة إذا جاءت بعد ساكناهلمزة يف آخر الكل ُتْكَتُب

  (:) الُنقَطتاِن
وهي عالمة وقف متوسط , تستعمل في التوضيح , 

  . لتمييز ما بعدهما عما قبلهما

 . اإلحتاد قوة: قال حكيٌم :  مثل َبْعَد ِفْعِل الَقْوِل ,
اسم , وفعل ,  : الكلمة ثالثة أقسام:مثل , بني الشيء وأقسامه

 . وحرف

  ( ! )  َعجُِّبَعاَلمُة الّت
وتسمىَّ َعاَلمة التأثر وهي عالمة وقف طويل , ُتسْتَعْمُل 

 . َبْعَد َتعجٍُّب , أو َفَرٍح , أو َخْوٍف , أو استغاثة
 ! للظامِل ويل, ! سفاهاأو  , !رما أمجل البح

 ؟ ْمُركَكْم هو ُع   . توضع في نهاية الجمل المستفهم بها عن شيء )  ؟ )   َعاَلمُة االستِفْهاِم

  ( _ ) الوصلة
أو , وتوضع للفصل بين متالزمين , مثل المبتدأ والخبر 

 بين العدد والمعدود

 :التبكري يف النوم واليقظة يكسب 

 .صحة البدن – أواًل
 .سالمة العقل – ثانيًا

 
 عالمة االعرتاض

 ( _ _) الشرطتان 
  (        ) القوسان 

الجملة التفسيرية , وتوضع بينهما الجملة المعترضة , أو 
 . أو األرقام  كما توضع بينهما األلفاظ األجنبية

 .ه عمره وثروت – هداه اهلل – َضيََّع
 ( 8911 )تأسست عام  .حمًبا للخري ( رمحه اهلل  )كان 

عالمة التنصيص 
 . ويوضع بين قوسيها المزدوجين كل كالم مقتبس بنصه   "      "   وصورتها

كل فتاة بأبيها  " : وتعجب به , وقدميًا قالواحتب الفتاة أباها , 
   " معجبة

 ) عالمة احلذف وصورتها

... )  
 ثم أنشد ...وقف يف ساحة املدرسة    .ُتْوضُع مكان الكالم المحذوف من النص

القوسان املركنان 
      [     ] وصورتهما

توضع بينهما زيادة قد ُيْدِخُلها الكاتب على النص 
بت بينهما عبارة من عنده يراها ساقطة من المقتبس أو يث

  . النص الذي يحققه, أو يكتمل بوجودها هذا النص

تشبه فلسفة أبي  [فيلسوف أملاني مشهور ]إن فلسفة شوبنهور 
 .العالء املعري

  . توضع تحت األلفاظ المكررة , بدل إعادة كتابتها  ( = ) عالمة املماثلة



 

 و املفتوحة والتاء التاء املربوطة
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 ت ه ة

كيف تتأكد أن الكلمة تنتهي بتاء 
 مربوطة

إذا استطعت كتابتها ونطقها باهلاء 
 والتاء معًا فهي تاء مربوطة

 شجرة, مدرسة : مثل 
 

 كيف تتأكد أن الكلمة تنتهي بهاء
أكتبها بتاء مفتوحة إن مل تستطع 

 نطقها فهي باهلاء

 .يده , قلمه :مثل 

تأكد أن الكلمة تنتهي كيف ت
 بتاء مفتوحة

أكتبها باهلاء إن مل تستطع 
 ةنطقها فهي تاء مفتوح

 ,دخلت البيت : مثل 

 أحيانًا هاء وتلفظ أحيانًا تاء التاء املربوطة تلفظ 
 

 .توحة ال تلفظ إال تاء لتاء املفوا
 

 .واهلاء ال تلفظ إال هاء 

 



 

 األلف املقصورة واملمدودة
 

 
 
 
 
 
 
 

 :إن كان رباعيا فأكثر

يف هذه  (ـى)مجيع األفعال واألمساء تكتب بألف مقصورة 
 .احلالة

 .ّنىمت استدعى, نتبارى, صّلى, :أمثلة األفعال

 .مصطفى وسطى, كربى, صغرى, :أمثلة األمساء

 

ففي هذه احلالة تكتب  إذا سبقت األلف فيها بياء إال
 :(ـا)ممدودة األلف

 .أعيا استحيا, حييا, :أمثلة األفعال

 .نوايا هدايا, :أمثلة األمساء

للتفريق بينه  حييى االسم ويستثين من ذلك*
 .حييا الفعل وبني

 
 

 :(مكونا من ثالثة أحرف) أو الفعل ثالثيا  إذا كان االسم: أوال

 :نرجع الفعل أو االسم ألصله, مع مالحظة التالي

 .الفعل املضارع هو :الفعل املاضي أصل*

 .يسعى :سعى يرمي, :رمى يدعو, :دعا :مثل

 .املفرد املثنى, وليس أو اجلمع هو :االسم أصل*

 .(معاجل) ِفتَيان , و(املثنى) َفَتَيان :فتى, أصلها :مثل

 :ففي األفعال, إن كان

 .(ـا) ممدودة كتبت األلف واو أصل األلف -1

 .يدعو نرجعه للمضارع دعا :مثل

 .(ـى)مقصورة  كتبت األلف ياء أصل األلف -2

 .يرمي نرجعه للمضارع رمى :مثل

 .(ـى) مقصورة كتبت ألفا وإن كان أصل األلف -3

 .يسعى أصلها سعى :مثل

 :ويف األمساء, إن كان

 .(ـا) ممدودة كتبت األلف واو صل األلفأ -1

 عصوان, مثناه عصا :مثل

 .(ـى) مقصورة كتبت األلف ياء أصل األلف -2

 .َفَتيان مثناه فتى .هديان مثناه هدى :مثل

 

 :أم ال, كما يلي( مكونا من ثالثة أحرف)لنرى إن كان ثالثيا  بعد حروف االسم أو الفعل نقوم 
 :يف األمساء

 .حرفني عبارة عن الشدة تذكر أن -١

 .(أربعة أحرف) صْلَلى يف األصل هي صّلى :مثال

 .التعريف( ال)بدون  يكون األمساء عد -٦

 .مخسة ال (هدى) ثالثة أحرف اهلدى, مكونة من :مثل

 
 :يف األفعال

 .األمر أو املضارع وليس .الفعل املاضي نعد حروف

 .“ادع“ أو ”يدعو“ وليس ”دعا“ نعد حروف: مثال



 

 التنوين

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 التفريق بني الظاء والضاد
 
 
 
 
 
 
 
 

  تكتب حبرف الضادأي كلمة غري هذه الكلمات 
  

 كل اسم منصوب ُمَنوَّن ُيرَسُم َأِلفًا 
 :يف  ِإاّل. اقرأت كتاًب: مثل 

 . ءًًأكلُت ِغذا :ألف  االسم املنتهي بهمزة قبلها. 8

 .ًأ مسعُت َنَب :االسم املنتهي بهمزة مرسومة على َأِلف . 2
 . ًةمسعُت قرقعٌة خميف :االسم املنتهي بتاء مربوطة . 4

 ًاشاهدُت فتًى حيِمُل عص :االسم املنتهي بألف قائمة أو مقصورة. 3
 

وهذه ( ض)ان الكريم ملعرفة أن ما دونها يكون بالضاديف القر( ظ)قد مجع بعضهم الكلمات اليت حتتوي على حرف الظاء ل
الظل ـ احلفظ ـ الظعن ـ الظهرية ـ العظيمة ـ اليقظة ـ األنظار ـ العظم ـ الظهر ـ اللفظ ـ ظهر ـ الكظم ـ الظلم ـ : )الكلمات 

ـ حمظورًا ـ احملتظر ـ حظ ـ اللظى ـ الغلظة ـ الظلمة ـ الظفر ـ االنتظار ـ الظمأ ـ الظن ـ الوعظ ـ ظل ـ احلظر ـ ناظرة ـ بغيظهم 
 ( الشواظ ـ فظلتم



 

 حروف العلة
 

 .األلف, والياء, والواو :ا, علينا أن نعرف أن حروف العلة يف اللغة العربية ثالثأوًل

 :وُيحذف حرُف العلة هذا من آخر الفعل, يف احلاالت التالية

 مّلا , الم األمر, وال الناهية َلم, :, حني ُيجَزم بأحد أدوات اجلزم, وهي الفعل املضارع: أوًلا

 :أمثلة

 بهأداء واج ينَس َلم :ينسى

 كلٌّ منكم يف طريقه َيمِضِل هّيا, :ميضي

 ثياَبك ترتِد مّلحان وقت الذهاب و :ترتدي

 من النار كي ال حترتق تدُن ال :تدنو

 :ُيبَنى على حذف حرف العلة من آخره :الفعل األمر: ثانًيا

 :أمثلة

 ربَّك أن يسدد خطاك ادُع :يدعو

 الفقرَي حقَّه وأعِط يا أخي قم :يعطي

 دائَما للتميز اسَع :َيسَعى

 على حممد وعلى آله وصحبه صلِّ اللهم :ُيصّلي

 
 واو اجلمع و واو اجلماعة

 
 واو اجلمع

 (مديرون) تصبح ( مدير) املفرد لتجعله مجعا مثل  األسم فهى واو تدخل على
  مديرو املدارس: حتذف منها النون فنقول ( مديرون) فإن أضيف كلمة 

 ف إليهمضا املدارسمضاف و  مديروحيث 
 هي واو تدخل على االفعال عند مجعها واو اجلماعة

  كتبوااواألمر مثل /  كتبواواملاضى مثل /  يكتبونالفعل املضارع مثل 

  : وهذا املضارع إن كان جمزوما أو منصوبا حتذف منه النون فنقول

 يكتبوالن  وأ يكتبوامل 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الكمياجلزء 
  



 

 فايات املطلوب منك قوانني حمددةبالنسبة للجزء الكمي  باختبار الك
 لبعضها باألمثلة سيتم التطرق 

 
 األعداد العشرية و العمليات عليها

 حتوي فاصلة عشريةالعدد العشري هي األرقام اليت 
 23.67و  3.5 و  1.5 :مثل 

 وطرحها مجعها
 2.7 + 1.5: مثًلا 

 

 
 
 
 
 

 الضرب والقسمة
 
 
 
 

 
  

1 . 5 
+           
 2 . 7 
4 . 2 

 بالجمع والطرح ضع الفاصلة تحت الفاصلة
 واجمع أو أطرح االعداد عن يمين الفاصلة مع بعض و يسارها مع بعض

 قمنا بجمع عادى جدًا من اليمين الى اليسار
 ن ثم تم انزال العالمةوم 1الباقى و  2=   7+  5وقلنا 

 4=  (الباقى 1)+  2+1العشرية كما هى ثم اضفنا 

1 

 اضرب أو اقسم االرقام بدون النظر للفاصلة العشرية -8

 اكتب الناتج -2

 احسب عدد االرقام اليت ميني الفاصلة من العددين يف السؤال وضع الفاصلة باإلجابة بعد نفس العدد -4

 مثال 
 2.3 * 1.5اضرب 

 23 * 15نضرب بدون فواصل  -8

   345نكتب الناتج  -2

 حنسب عدد االرقام اليت ميني الفاصلة بالعددين -4

 5بعد الفاصلة وهو  حدرقم وا      1.5

 3بعد الفاصلة وهو  رقم واحد      2.3

 من الناتج رقمانإذا الفاصلة تكون بعد 
3.45 

للقلم   1.5اشرتى امحد أقالم ألصدقاءه بقيمة 
كم القيمة اليت , صديق  26وكان عدد أصدقاءه 

 دفعها ؟
 :اإلجابة 

1.5 * 26 = 
15*26 = 390 

 الفاصلة بعد رقم واحد
 39 = 39.0 :     احلل

 



 

.ت العمليات احلسابية وطرق استخدامها و احلل بها البد أن يتقن املعلم مهارا  

 مثال
سنتيمتر من الخارطة  05يساوي فكم , كم في الواقع  05= سنتيمتر في الخارطة  1إذا كان 

 ؟
      بطريقة تفكير بسيطة

 كم 05=   سنتيمتر       1
 ؟ كم =   سنتيمتر     05

 20=  20*  1نالحظ أن  
  20في   50بالتالي نضرب 

 1000=  50*  20: الجواب 
 
 
 
 

 البد أن يتقن املعلمة طريقة إجياد النسبة املئوية لتقييم مستوى طالبه
 

 قانون  النسبة املئوية
 155*الكل /الجزء=النسبه المئويه 

 
 كم النسبة المئوية الت حصل عليها ؟, في اختبار الفقه  05من  11طالب حصل على درجة 

 155* الكل / الجزء =  النسبة المئوية: القانون 
 11= الجزء 
 05= الكل 

 : التعويض بالقانون 
17 * 100 

20 
1700 
20 
 

=85 

20 * 50  
 ممكن تقولون صعبة كيف نطلع الناتج

  صفرينطيب عندكم 
 صفر اخلمسني وصفر العشرين نزلوها باالجابة

 10الناتج  5*2واضربوا 
تصري مع الصفرين اللي نزلناهم  10اجلواب 

1000 

 888 *اجلزء 
 الكل



 

 سؤال آخر عن النسبة املئوية
  !.. فماعدد الناجحين%  10طالب في مدرسة في الصف األول ثانوي وكانت نسبة النجاح   80

 هنا السؤال أختلف
 اعطانا النسبة و العدد الكلي 

 اجلزء واملطلوب هو
 لكن ممكن حنلها بالتناسب

 
 %888طالب يعين هو العدد الكلي  18نقول 

 %75كم طالب يساوي 
 

   
 

  
 

  

   
 

 
          

 

   

   
  

    

   
 

 
 

     

 

فماقيمة السعر %  88ريال وكانت نسبة رحبه  22888أشرتى حممد سيارة ثم باعها فكان مثن البيع  
 ؟ السيارة هالذي أشرتى ب

 22888وجنمعها مع العدد االساسي % 88بالتناسب نزجد كم تساوي 
 %888يعين السعر  22888

X  =88% 
     

   
=
 

  
 

                                               888نقسم ع   

        
 جنمعها مع العدد االساسي 2288وهي % 88اوجدنا قيمة 

22000+2200= 24200 
 



 

 سؤال عن النسبة 
 

فكم عدد طالب  188الشكل التالي يوضح توزيع الطالب يف املرحلة املتوسطة إذا كان عدد الطالب 
 الصف األول متوسط ؟

 
 
 
 
 
 
 

 بالتناسب
800 =100% 

X = 40% 

 بالضرب بطريقة املقص
 

800 * 40 = 100x 
32000 = 100 x  

 888بالقسمة على 
X = 320 

الصيفية كانت يف شهر شعبان و رمضان وشوال كم نسبة االجازة بالنسبة لشهور السنة إجازة : سؤال 
 ؟

اشهر 3= الجزء   
شهر 12= الكل   

12( / 111* 3= ) النسبة المئوية   
1/4  =25%   

 %38أول متوسط 

 ثالث متوسط

 48% 
 متوسط ثاني

 48% 

 218 - أ

 488 - ب

 428 - ت

 438 - ث



 

 سؤال عن العمليات األساسية
من  82888فإذا إشرتى كمبيوتر مببلغ , هـ  8343وفر خالد نصف راتبه شهرًيا يف عام 

 ريال ؟ 6888فكم تبقى معه إذا كان راتبه الشهري , بلغ الذي وفره خالل العام كامًلا امل
 لاير 0555راتبه 

 لاير 0555يوفر نصفه 
 00555=  10*  0555: خالل سنة اصبح معه 

 10555ب اشترى كمبيوتر 
 بقي معه 

00555 – 10555  =00555 
 

 االحتماالت
واخذت منهم  5و محراء عدها  5واقالم زرقاء عددها  88 اذا كان هناك جمموعة اقالم بيضاء عددها

 قلم فما نسبة أن يكون القلم أزرق ؟
 ملا جييك سؤال عن االحتماالت ع طول حط ف بالك ان االجابة كسر وممكن يتبسط

 الكسر عبارة عن مقام وبسط املقام هو جمموع االشياء اللي بالسؤال كلها
 هو عدد األقالم كلها السؤال هنا عن االقالم يعين املقام

10+5+5=20 

 أما البسط هو عدد االشياء اللي سحب منها

 سحب من االقالم الزرقاء يصري البسط عدد االقالم الزوقاء
البسط

املقام
 

 

عدد االقالم الزرقاء

عدد كل االقالم
 

 

  
=
  

  
 
 

 
 

  



 

 املتوسط احلسابي و الوسيط و املنوال
 سط جمموعة بيانات و يقولك أوجد املتوسط أو الوسيط أو املنوال ؟االسئلة جتي بشكل مب

 = املتوسط احلسابي
جمموع كل االعداد

عددها
 

 مع مالحظة انو حتى لو فيه ارقام مكررة امجعها
 ترتب كل االعداد من االاصغر لالكرب وأوجد الرقم األوسط بينها:  الوسيط

 بدون تكرار
 القيمة األكثر تكرار:  املنوال

 األمثلة
  6. 2. 5. 3.  2 أوجد  املتوسط احلسابي بني 

  5= وبعدها نحسب كم رقم موجود عندنا  91= نجمع االعداد مع بعض جمع عادي 
 8.3= بيعطينا الوسط الحسابي  5على ال 91ونقسم ال 

  ترتيب االعداد اما تنازلي او تصاعدين= الوسيط 

  9.  7. 514. 2وجد الوسيط بنيأ

 

  او العكس أالصغر لألكبرب االعداد اما من اوالً ترت
 2 3 5 7 9 

  5= اذا الوسيط 
  طيب اذا كان بالوسط رقمين

 
  1 8 3 6 4 2: مثال 

  اوال نرتب
 

 2 3 4 6 8 9 
 4و  6الرقمين اللي بالوسط 

  5=  2تقسيم  91=  4+ 6اذا نقوم بجمع 
  5الوسيط 

 راراهو الرقم املتكرر او الرقم االكثر تك املنوال

 999 77 66 22: مثال 

  النه اكثر رقم تكرر 9املنوال هنا هو 

 



 

 األشكال الرباعية
عادًة جيي سؤال عن األشكال الرباعي أما توجد احمليط أو املساحةواملطلوب منك هنا 

 .حتفظ قوانني احمليطات و املساحات لالشكال اهلندسية 

 :مثال 
  قطعها ؟إذا مشى خالد حول الشكل فكم املسافة اليت

 نالحظ أن الشكل مستطيل وهو مشى عليه أي أحاطه 
 2إذا المطلوب أن نوجد محيط المستطيل ونضربها في 

 (العرض + الطول )  2= محيط المستطيل 
2  ( *12  +8 ) 

 =2  *21 

 =41 
 2مشى دورتين نضربه في 

41  *2  =81 

 

 ه بامللخصات املنتشرةذي أهم القوانني ولالستزادة يف أي قانون ممكن تقرأوا عن
 أفضل الرتكيز على اجلزء الرتبوي بشكل أكرب

  

 سم82

 سم1



 

 
 ألن اجلزء الرتبوي حبر الحيويه كتاب, وأخرًيا ال أقول ب أن هذه امللزمة شاملة 

 حاولت بقدر ما أستطعت أن أمجع لكم بعض املواضيع هنا
 , بالتوفيق للجميع

 نبض 
Twitter : @5fo_o8 

Email : Me_5fo_o8@outlook.sa 
 

 املراجع 
 

 مواقع ومدونات تربوية من االنرتنت
 مكتبة الرشد –كتاب اللغة والتفكري ل صافية أبو جودة 
 كتاب التقويم الرتبوي 

 كتاب علم نفس النمو ل هشام خميمر
 طرق واسرتاتيجيات التدريس

 ويكيبيديا
 رفةجملة املع

 
 
 
 
 
 
 


